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Seguindo o planejamento estratégico traçado pela nossa diretoria para o período
2015/2025, sentimos necessidade de criar um novo departamento, para atingirmos
mais rapidamente nossos objetivos. 

 

O Departamento de Captação e Expansão, iniciado no meio do ano está
encarregado além da elaboração de projetos e captação de novas parcerias na área
privada, do relacionamento com associados e apoiadores da CrêSer, e divulgação
constante do trabalho e conquistas por todos os meios possíveis e redes sociais.   

 

Nosso site está com novo visual e tem sido constantemente aprimorado.  E
continuamos com nossa consultoria de gestão e planejamento, com capacitações
constantes para os profissionais envolvidos no trabalho visando uma excelência nos
atendimentos e melhores resultados. 

 

Nossa sede própria, em Cidade Ademar, embora ainda não tenhamos conseguido
fazer a reforma e as melhorias que estamos planejando, trouxe melhores condições
para nossa administração central e possibilita diversas atividades como
capacitações, cursos, comemorações e confraternizações, unindo mais nossos
colaboradores e abrigando também o novo departamento. 

 

Aceitamos o pedido da Diretoria de Educação de Santo Amaro e assumimos mais
um Centro de Educação Infantil com atendimento para 170 crianças de 0 a 3
anos.     E estamos também estudando para 2020 a implantação de outro Centro
para Crianças e Adolescentes na região do Grajaú. 

 

O empenho constante dos diretores e voluntários da CrêSer no direcionamento e
na organização das atividades e campanhas de captação de recursos e a dedicação
de nossos funcionários resulta num trabalho sério, de alto nível, reconhecido por
todos que o conhecem e agradecemos o apoio de todos sem o qual não seria
possível atingirmos nossas metas. 

 

E especialmente agradecemos imensamente nossos apoiadores constantes e as
presenças e participações de todos nos eventos que realizamos durante o ano. 

 

Em 2020 comemoraremos com alegria e orgulho as conquistas alcançadas nos 15
anos de funcionamento da CrêSer.   Várias atividades estão sendo planejadas com
muito entusiasmo, unindo e motivando ainda mais nosso grupo.
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Maria Tereza da Rocha Mendes



2.Apresentação
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 à 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:

MISSÃO:
VISÃO:

VALORES:

Promover a inclusão social e o resgate da cidadania.

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

Ética, Respeito, Promoção da Justiça, Trabalho em Equipe e Inovação.
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A GFWC CrêSer contou em 2019 com 159 profissionais entre advogados (as),

assistentes sociais, pedagogos (as), psicólogos (as), orientadores (as) 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.

 

No presente relatório do ano de 2019 registramos nosso quantitativo em termos
de população atendida nas diversas atividades técnicas, sociais, orientativas e
familiares que realizamos nos Serviços que mantemos em parceria com a PMSP -

Prefeitura Municipal de São Paulo e também apresentamos uma síntese das
principais atividades realizadas em cada um dos Serviços que gerenciamos. 

 

A partir dos próximos capítulos apresentaremos de forma geral as nossas
realizações em prol da população vulnerável que atendemos.
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Em  parcer ia  com  a  Secretar ia  Munic ipa l  de  Educação ,  a  GFWC

CrêSer  adminis t ra  dois  Centros  de  Educação  In fant i l ,  denominados

CEI  CrêSer  I  e  I I ,  ambos  s i tuados  na  reg ião  su l  de  São  Paulo .  

 

O  CEI  CrêSer  I  está  s i tuado  no  Dist r i to  de  Cidade  Ademar  e  o  CEI

CrêSer  I I  no  Dist r i to  do  Jabaquara .
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3.Educação Infantil

Centro de Educação Infantil
CEI CrêSer I e CEI CrêSer II

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2019

A  Educação  In fant i l  é  uma  das  etapas  mais  importantes  do

desenvolv imento  humano ;  pois ,  é  no  espaço  escolar  que  começa  a

pr imei ra  interação  das  cr ianças  com  o  mundo  e  o  processo  de

aprendizagem .  

 

Os  CEI 's  CrêSer  não  são  apenas  espaços  de  cuidados  bás icos  de

hig iene  e  al imentação ,  são  espaços  onde  as  cr ianças  fazem

amigos ,  aprendem  a  conv iver  e  fazem  vár ias  descobertas  em  todas

as  áreas  do  conhecimento .  

 

É  pensando  neste  processo  de  aprendizagem  que  oferecemos  aos

bebês  e  as  cr ianças  dos  CEI 's  CrêSer  est ímulos  motores ,  afet ivos  e

soc ia i s  promovendo  o  desenvolv imento  da  autonomia ,  levando  a

cr iança  a  ser  cr í t ica .  

 

Os  espaços  estão  organizados  em  ambientes  nos  quais  as  cr ianças

possam  manusear  objetos ,  br inquedos  e  interag i r  com  outras

cr ianças ,  mas  pr inc ipa lmente  que  possam  aprender ,  pois  o  lúd ico

auxi l ia  na  aprendizagem .  Ao  br incar  a  cr iança  aprende  a  conhecer ,

a  fazer ,  a  conv iver  e  a  ser .  Ao  br incar  a  cr iança  pensa  e  anal i sa  a

sua  rea l idade ,  cul tura  e  o  meio  em  que  v ive ,  discut indo  sobre

regras  e  papéis  soc ia i s .

 



No  ano  de  2019  no  mês  Outubro  o  CEI  CrêSer  I

recebeu  a  v is i ta  do  Pro jeto  In fânc ias  em  Foco ,  com

a  proposta  de  reuni r  equipes  pedagógicas  nas

unidades  educac ionais  para  um  momento  de

observação ,  colaboração  e  apoio  para  as  prát icas  da

di reção  e  coordenação  pedagógica ,  por  meio  de

ref lexões ,  le i turas  sobre  as  ações  planejadas  e

rea l izadas  pela  gestão  com  fundamentos  da

formação  In fânc ia  em  Foco  e  estudos  do  Curr ícu lo

da  Cidade .

 

Nossa  diretora  e  coordenadora  part ic iparam

ass iduamente  das  formações  oferec idas  pela

Secretar ia  Munic ipa l  de  Educação  e  Diretor ia

Regional  de  Santo  Amaro ,  que  v isam  contr ibui r  com

o  processo  de  formação  cont inuada  de  nossa

equipe .

 

As  formações  das  In fânc ias  em  Foco  têm  como

objet ivo  for ta lecer  e  direc ionar  as  ações  para  toda  a

comunidade  dos  Centros  de  Educação  In fant i l ,

desde  as  or ientações  aos  professores  até  o

acolh imento  das  famí l ias .

 

Neste  contexto ,  t rabalhamos  com  temas  como :

Documentação  Pedagógica ,  Espaços  e  Ambientes ,

Gestão  Democrát ica ,  Br incadei ras ,  At iv idade

Cultura l ,  Regist ros ,  Acolh imento  da  Equipe ,  Bebês ,

Cr ianças  e  suas  Famí l ias ,  Cuidar  e  Educar ,  como

ações  ind issoc iáve is .

 

Neste  ano  queremos  destacar  duas  at iv idades  que

foram  s igni f icat ivas  em  nossas  unidades ,  na

Unidade  CEI  CrêSer  I  rea l izamos  uma  at iv idade  de

integração  escola ,  cr ianças  e  suas  famí l ias .

 

Durante  a  nossa  pesquisa  dos  ind icadores  de

qual idade ,  ident i f icamos  que  as  nossas  cr ianças  não

estão  interag indo  com  suas  famí l ias ,  pois  a  correr ia

do  cot id iano  tem  levado  os  pais  a  deixarem  as

cr ianças  dependentes  das  tecnologias  como  TVs ,

celu lares  e  tabletes .

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2019

0 2 |  06



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES |  2019

Ass im  rea l izamos  em  nossa
unidade  o  resgate  da  importânc ia
de  pais  e  f i lhos  br incarem .

Organizamos  os  ambientes  com
objetos  e  br inquedos  que
favorecessem  a  imaginação  e
fantas ia ,  br incadei ras  como
amarel inha ,  pega  pega  e  outras
proporc ionando  um  momento  de
interação  e  integração .  

 

Através  dessa  at iv idade  com  as
famí l ias ,  fomos  conv idados  a
apresentar  uma  palest ra  na  I I
Jornada  Pedagógica ,  na  qual
d iscorremos  para  educadores  da
educação  in fant i l  da  rede
parce i ra  e  direta  sobre  Prát icas
Desenvolv idas  que  Garant i ram  e
Forta leceram  o  Reconhecimento
da  Divers idade .

 

Em  novembro  de  2019  a
Organização  fo i  conv idada  a  

assumir  um  novo  Centro  de
Educação  In fant i l  no  Dist r i to  o
Jabaquara ,  oferecendo
atendimento  a  170  cr ianças .

 

A  Unidade  CEI  I I ,  em  parcer ia  com
uma  empresa  amiga ,  rea l izou  uma
l inda  Festa  de  Confratern ização
cr iando  um  momento  de
integração  e  re lac ionamento
fami l ia r ,  no  qual  buscou
aprox imar  escola  e  famí l ia  com  o
objet ivo  de  ofertar  às  cr ianças  um
momento  espec ia l ,  um  encontro
com  Papai  Noel ,  e  ass im  manter
v iva  a  fantas ia  de  que  “Papai  Noel
Ex is te ! ” .  A  surpresa  no  olhar  das
cr ianças  ao  encontrarem  o  Papai
Noel  e  o  encanto  ao  abr i r  o  seu
br inquedo ,  fo i  s implesmente
marav i lhoso .  Esta  at iv idade
proporc ionou  o  for ta lec imento
dos  v ínculos  entre  a  escola ,

cr ianças  e  suas  famí l ias .
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A  segui r ,  apresentamos  as  estat í s t icas  do  ano  de  2019

referentes  aos  CEI  CrêSer  I  e  I I .
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Em  parcer ia  com  a  Secretar ia  de  Ass is tênc ia  e  Desenvolv imento

Socia l  –  SMADS  a  GFWC  CrêSer  executa  os  Serv iços  da  Proteção

Socia l  Bás ica  e  Proteção  Socia l  Especia l  nos  Dist r i tos  de  Cidade

Ademar ,  Pedre i ra  e  Gra jaú .  

 

Na  Proteção  Socia l  Bás ica  desenvolvemos  os  serv iços :
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O  Serv iço  de  Atendimento  Socia l  à  Famí l ia  no  Domic í l io  está

loca l izado  no  Dist r i to  de  Cidade  Ademar  espec ia lmente  no  bai r ro

da  Cidade  Júl ia ,  reg ião  esta  com  al to  índ ice  de  vulnerabi l idade

soc ia l  decorrente  da  pobreza ,  ausência  de  renda ,  precár io  ou  nulo

acesso  aos  serv iços  públ icos .  

 

A  população  que  acompanhamos  apresenta  f rag i l i zação  de  v ínculos

afet ivos ,  re lac ionais  e  de  pertenc imento  soc ia l ,  pois  sof rem  as  mais

diversas  discr iminações  as  quais  podemos  destacar :  discr iminações

étn icas ,  etár ias ,  de  gênero  e ,  em  alguns  casos ,  por  serem  pessoas

com  def ic iênc ia .  

 

Com  a  f ina l idade  de  preveni r  os  agravos  que  possam  provocar  o

rompimento  de  v ínculos  fami l ia res  e  soc ia i s  dos  usuár ios ,  o  SASF

Cidade  Ademar  I I  rea l izou  di ferentes  at iv idades  (atendimento

indiv idual  e  grupal ,  reunião  de  conv ivênc ia ,  grupo  soc ioeducat ivo  –

temas  suger idos  pelos  usuár ios ,  of ic inas  de  dança ,  cul inár ia ,

artesanato ,  capoei ra  entre  outras )  com  o  objet ivo  de  aprox imar  o

serv iço ,  usuár ios ,  famí l ias  e  comunidade  loca l  a  f im  de  preveni r  o

conf inamento  e  o  i so lamento .

 

As  at iv idades  propostas  v isam  à  garant ia  de  dire i tos ,  o

desenvolv imento  das  pessoas  com  def ic iênc ia  e  pessoas  idosas ,

respei tando  as  suas  necess idades  e  potencia l idades  ind iv iduais  e

soc ia i s .   
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4.Assistência Social 

4.1. Serviço de Atendimento Social à Família no Domicílio

SASF Cidade Ademar II
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Proteção Social Básica e Especial
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Em  novembro  de  2019  o  SASF
rea l izou  o  evento  da  Consc iênc ia
Negra ,  dando  ênfase  nas  lutas  e
conquistas  do  povo  negro ,  por  meio
de  re f lexões ,  of ic inas ,  decorações  e
cul inár ias  que  engrandecessem  a
cul tura  Afro -bras i le i ra .

Real izamos  um  grande  evento  no
qual  envolveu  todos  os  usuár ios  do
SASF .  

Na  abertura  do  evento ,  fo i  l ido  o
Diár io  de  uma  Preta ,  um  texto  de
autor ia  de  uma  prof i ss ional  da  CrêSer
da  Área  Técnica ,  que  fez
ret rospect iva  da  histór ia  a  part i r  do
século  XVI I I ,  das  pro ib ições  que
o  povo  negro  sof reu ,  bem  como ,  os
avanços  alcançados  a  part i r  do
século  XX  quando  houve  a  sanção  da
Const i tu ição  Federa l  de  1988 .  

Real izamos  uma  encenação  teatra l
da  histór ia  da  “Boneca  Abayomi ” ,

contextual izando  que  embora  as
bonecas  fossem  confecc ionadas  em
momentos  t r i s tes  nas  mães  e  suas
cr ianças ,

Acompanhamos  as  famí l ias  benef ic iár ias  de  Programas  de

Transferênc ia  de  Renda  –  PTR ’s  para  que  as  mesmas  cumpram  as

condic ional idades  ex ig idas  pelo  programa  e  or ientamos  quando

estão  em  descumpr imento  ev i tando  ass im  a  suspensão  do  benef íc io .

 |  04
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quando  eram  t ransportadas  para  o
Bras i l ,  conseguiam  com  t i ras  de  suas
sa ias  acalantarem  seus  f i lhos  com
muito  amor  e  cr iar  um  código  com  a
boneca  que  os  auxi l iavam  a  se
reencontrarem  quando  separados
pela  escrav idão .

Na  sequência ,  fo i  apresentado  a
histór ia  do  turbante  e  como  este
acessór io  reaf i rma  a  cul tura ,

ident idade  e  res i s tênc ia  da  luta  do
povo  negro .

Real izamos  uma  of ic ina  int rodutór ia
de  como  colocar  o  turbante .

Foi  rea l izada  uma  apresentação  de
Macule lê ,  uma  dança  t íp ica  da
cultura  af ro -bras i le i ra  que  representa
para  além  de  uma  expressão
corpora l ,  a  luta  e  demonstração  de
res is tênc ia .

Ao  f ina l ,  as  famí l ias  t iveram  a
oportunidade  de  fa lar  de  seus
sent imentos  sobre  a  temát ica  e  sobre
o  que  v ivenc iaram  durante  o  evento ,

sendo  ava l iado  de  forma  prazerosa  e
ex i tosa .
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Em  seguida ,

apresentamos

em  números

as  diversas

at iv idades

desenvolv idas

pelo  SASF

Cidade

Ademar  I I ,  no

ano  de  2019 .
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O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – Centro
para Criança e Adolescente pertence
à Proteção Social Básica do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) e
desenvolve ações preventivas e
proativas . 

O Centro para Crianças e Adolescentes –

CCA CrêSer oferece atendimento às
crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade e risco do Distrito do
Grajaú . 

Instalado no bairro do Jardim Shangrilá
o serviço desenvolve atividades que
potencializam o desenvolvimento ,

favorecendo aquisições para a conquista
da autonomia , protagonismo e
cidadania , fortalecendo os vínculos
familiares e comunitários .

O serviço oferece atendimento no
contra turno escolar , ou seja , no horário
diferente ao qual as crianças e
adolescentes estão matriculadas nas
unidades escolares . O serviço é um
espaço de proteção e atenção ao seu 

desenvolvimento , pois a região onde
estamos instalados apresenta alto índice
de vulnerabilidade social .  
As atividades desenvolvidas ao longo do
ano de 2019 foram desenvolvidas a partir
do levantamento de interesse das
crianças e adolescentes e são temas que
buscam contribuir com o processo de
desenvolvimento para formação de
cidadãos participativos e críticos .

O projeto “Solidariedade um Olhar Sobre
a Realidade” teve o objetivo de
sensibilizar as crianças e adolescentes
sobre a necessidade do cuidado com o
outro , a importância de se construir um
mundo mais justo e fraterno , com
empatia e percepção da intolerância no
nosso dia a dia . 

Através do projeto foi possível o
reconhecimento das ações solidárias e
voluntárias junto aos usuários , famílias
e comunidade , tendo como eixo central
o resgate de valores . Esse Projeto
colaborou também para o
desenvolvimento do senso de cidadania
e responsabilidade social , elevando a
autoestima e o respeito , com valores
éticos e morais .

4.2. Serviço de Convivência e  Fortalecimento de  
 Vínculos - Centro para Criança e Adolescente

CCA CrêSer
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Em  seguida ,  apresentamos  as  estat í s t icas  das

diversas  at iv idades  desenvolv idas  pelo  Serv iço  de

Convivênc ia  e  Forta lec imento  de  Vínculos /Centro

para  Cr iança  e  Adolescente  –  CCA  CrêSer ,  no  ano

de  2019 .



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

NCI CrêSer

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
CrêSer tem parceirizado o atendimento para
120 idosos para as atividades de convivência
(in loco no serviço) e 80 idosos em
acompanhamento no domicílio – PDU ,

porém em 2019 atendemos 383 idosos nas
atividades de convivência e 129 no domicílio .

 

 

Historicamente os idosos vivenciam a  

segregação social e vivem
excluídos dos ambientes de
relações interpessoais , sendo
que , especialmente quando
se aposentam , os idosos
perdem ou diminuem os seus
círculos de amizade .

 

O acompanhamento de
idosos no domicílio tem por
objetivo
apoiar os esforços da família
e cuidadores no
desenvolvimento de
atividades de proteção e
cuidados que favoreçam os
vínculos protetivos ,

autocuidado , autonomia e
participação dos usuários ,

considerando a rede de
parentes e dos vizinhos ,

favorecendo o apoio e a
orientação quanto aos seus
direitos e planejando a
rotina da vida diária , e o
suporte temporário
enquanto superam as
situações de risco e
vulnerabilidade .  

 

As atividades de Convivência
desenvolvidas no Serviço têm
o objetivo de assegurar os
direitos sociais dos idosos
oferecendo espaço para a
escuta e o exercício de
socialização entre os idosos ,

com atividades físicas ,

recreativas , culturais ,

palestras sobre saúde ,

violência contra a mulher e
de educação para a
cidadania . 
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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.

Assim o “Projeto de

Culturart”, atingiu este

objetivo de aproximar e

integrar crianças e

idosos, pois o grupo da

oficina de artesanato

confeccionou os

bonecos e telas para o

teatro de sombras, que

contou a história da

indiazinha Mani. 

 

O grupo realizou as

apresentações nos

Centros de Educação

Infantil e no Centro de

Criança e Adolescente

do território de Cidade

Ademar. 

Um dos objetivos do serviço é proporcionar

atividades intergeracionais que visam aproximar e

integrar os idosos com as demais faixas etárias,

como forma de fortalecimentos dos vínculos

familiares e comunitários.
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São situações que requerem

acompanhamento individual e maior

flexibilidade nas soluções protetivas,

requer encaminhamentos

monitorados, apoio e processos que

asseguram qualidade na atenção

protetiva e efetividade na reinserção.

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.
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O NPJ Cidade Ademar tem parceirizada a capacidade de 120 usuários, porém devido
ao alto índice de vulnerabilidade do território de Cidade Ademar e Pedreira o Serviço
atende há anos acima da sua capacidade. 

 

Em 2019 atendemos 1.140 usuários, são pessoas que se encontram expostas a
situação de violência ou violação de direitos. 

 

Esse serviço está vinculado ao CREAS Cidade Ademar e mantém relação direta com
a equipe técnica deste Centro, que opera a referência e a contra referência com a
rede de serviços Socioassistenciais da Proteção Social Básica e Especial e com o
Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e outras
Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de
estruturar uma rede efetiva de proteção social.
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4.4. Núcleo de Proteção Jurídico Social e 
Apoio Psicológico

NPJ Cidade Ademar



A equipe identificou que a maioria
dos casos em acompanhamento é
de pessoas que estão com os
vínculos familiares fragilizados ou
rompidos devido à violência física e
psicológica que vivenciaram no
contexto familiar . 

 

Para atender a esta demanda
propomos o Projeto “Grupo de
Proteção e Família”, cujo objetivo é
fortalecer os vínculos familiares e
contribuir com os familiares para o
exercício de sua protetividade . 

 

Em 2019 realizamos encontros
pautados no tema “Negligência
Afetiva”, baseado no Livro , As Cinco
Linguagens do Amor de Gary
Chapman (este livro permeia o
assunto focando que as pessoas
têm uma linguagem própria de
demonstração de carinho e afeto e
que estas linguagens devem ser
respeitadas de acordo com a
personalidade das mesmas). 

 

Pensando em cultura de paz e para
contribuir com as possibilidades de
cessar o ciclo de violência no
núcleo familiar , além de
apontarmos estas violações ,

criamos uma dinâmica com placas
expositivas utilizadas pelas nossas
técnicas que desfilaram para os
presentes , com as frases : “Me
abrace”; “Me elogie”, “Me belisque” e
por fim “Me critique”.
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        Identificamos que os usuários ficaram eufóricos e demonstraram através de

gestos identificação pelas placas que reforçavam ações negativas, principalmente a

de cunho de violência física, no entanto, identificamos que tiveram dificuldades em

lidar com as placas de demonstração de afeto, chamando a atenção das técnicas

para um olhar de dificuldade das famílias em lidar com palavras de afirmação, elogio

e demonstração de carinho. 

       Foi pontuado para as famílias estas observações e o quanto a falta delas

contribuía para o ciclo de violência. 

       Ao final das manifestações e reflexão dos presentes foi lido o texto sobre

Negligência Afetiva, de Karin. 

(https://medium.com/@intersexssao/negligencia-afetiva-10d295157542).

            O texto trata da perspectiva que o adulto hoje tem sobre o tratamento de seus

filhos, deixando de conceder o principal que é o amor e cultivam o materialismo,

enchendo-os de presentes ou somente palavras que denigrem a sua imagem e

geram falta de estímulos para o desenvolvimento saudável na infância. Acreditamos

que este momento propiciou aos participantes uma reflexão para a mudança de

comportamento, pois somente atitudes assertivas podem quebrar o ciclo da

violência.  

 

 

No quadro abaixo, apresentamos os números das atividades desenvolvidas, no ano

de 2019, no NPJ Cidade Ademar.
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A violência doméstica contra crianças e

adolescentes é um fenômeno universal que

ocorre em diferentes níveis de desenvolvimento

econômico e social, atingindo todas as classes

sociais, etnias, religiões, raças e culturas. Pode

ser caracterizada como uma ação ou omissão,

praticada pelos pais ou responsáveis, causando

abuso físico, psicológico e sexual contra

crianças e adolescentes. 

 

Falar de violência doméstica contra criança e

adolescente remete a uma problemática

cultural, visto que na sociedade atual a

violência está fortemente presente, tanto no

ambiente intrafamiliar como extrafamiliar.

Trata-se de um problema de dimensões pouco

conhecidas devido à escassez de informações e

ao “pacto do silêncio” da população. 

 

Muitos casos de violência doméstica contra

crianças e adolescentes são recorrentes e de

difícil detecção, visto que os envolvidos muitas

vezes não denunciam, já que possuem com o

agressor algum vínculo familiar e/ou afetivo. 

 

O SPVV Casa CrêSer atende o Distrito de Cidade

Ademar e Pedreira e em 2019 conseguimos

uma grande conquista que foi o aumento de

vagas do Serviço passados de 80 vagas/mês

para 110 vagas/mês, acarretando a contratação
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4.5. Serviço de Proteção Social à Criança e
Adolescente Vítima de Violência

SPVV Casa CrêSer
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de mais um profissional para compor a
equipe, o que nos possibilitou implementar
o atendimento. 

 

O serviço oferta atendimento individual e
grupal na perspectiva de garantir espaço de
escuta e acolhimento, assegurando a
promoção, defesa e garantia de direitos de
crianças e adolescentes vítimas de violência,

abuso e exploração sexual. 
 

Em 2019 realizamos um passeio com as
crianças, adolescentes e suas
famílias com o objetivo de ampliar o
universo cultural através de novas
experiências. Neste sentido realizamos uma
parceria com o SESC Ipiranga para
assistir a uma peça de teatro gratuita. 

 

Os participantes tiveram a oportunidade 

de assistir à peça teatral “Existo”, cujo tema
retrata a importância da liberdade e a
construção da sua identidade. A peça
proporcionou ao grupo uma integração
intergeracional, pois a linguagem do texto
conseguiu alcançar as crianças,

adolescentes e suas famílias, fomentando a
reflexão crítica em relação aos preconceitos
construídos socialmente, a existência
humana e as relações que estabelecemos
com o outro/mundo. 

 

A visita possibilitou o enriquecimento dos
participantes, ampliando o seu reportório
sócio cultural, uma vez que para a grande
maioria foi o primeiro contato com o teatro.

Observamos que todos interagiram de
forma satisfatória fortalecendo os laços
afetivos entre os membros familiares e o
serviço.

No quadro abaixo, apresentamos os números das atividades desenvolvidas, no

ano de 2019, no SPVV Casa CrêSer.
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        O reconhecimento dos direitos de cidadania das crianças e adolescentes é recente,

conquistado no contexto de redemocratização do País e afirmado pela Constituição

Federal de 1988, o que resultou na incorporação da Doutrina da Proteção Integral pelo

Estatuto da Criança e Adolescente – ECA. 

    O Estatuto prevê a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, mas dispõe

também sobre a responsabilização de adolescentes a quem se atribuiu a prática de ato     

infracional. 

  Os SMSE-MA realizam o acompanhamento do cumprimento das medidas

socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço a Comunidade, que

se fundamenta no atendimento especializado, na escuta qualificada, no

acompanhamento dos adolescentes e de suas famílias de forma integrada aos demais

serviços Socioassistenciais e às políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, cultura,

esporte e lazer.

      A garantia do acesso aos serviços e a ação integrada entre as políticas setoriais são

imprescindíveis para a concretização dos objetivos das medidas socioeducativas e para

a ampliação da proteção social ao adolescente e sua família.   

      Nos nossos Serviços de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto a Unidade Cidade

Ademar atende os adolescentes residentes no Distrito de Cidade Ademar com

capacidade parceirizada de 105 vagas/mês e a Unidade II atende o território de

Pedreira com capacidade parcerizada de 90 vagas/mês.
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PULSE

4.6. Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

SMSE-MA 
Cidade Ademar e Pedreira
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supervisores de ensino.

 

Posteriormente, nos encontramos

com o corpo diretivo das Escolas

Municipais de Ensino Fundamental

Sampaio Dória, Carlos Augusto,

Habib Carlos Kyrillos, Elza Maia e

Armando de Arruda Pereira e

estabelecemos um fluxo para trocas

de informações, discussão de casos e

trocas de experiências e expertises

com as unidades escolares, com

intuito de romper a estigmatização

dos adolescentes e do serviço e

buscarmos soluções para garantir

a inserção e permanência dos

adolescentes e jovens atendidos no

ambiente escolar.

Ambos os serviços desenvolvem atividades que contribuem com

desenvolvimento de habilidades e potencialidades dos adolescentes e jovens

atendidos, favorecendo a autonomia e a participação na vida cidadã. A seguir

apresentaremos as atividades mais significativas desenvolvidas em 2019:  

A Unidade I SMSE MA Cidade

Ademar em 2019 destaca as

apresentações do Coletivo

Ozoiodarua na Conferência Regional

da Assistência Social de Cidade

Ademar e Pedreira, a participação na

2ª edição do mutirão “Se Liga no

Miriam” e o projeto SMSE-MA e

Educação - Trilhando novos

Caminhos como forma de

aproximação e parceria estre o

serviço e as escolas da região. 

 

Realizamos encontros com a

Diretoria Regional de Educação de

Santo Amaro – DRE-SA, Núcleo de

Apoio e Acompanhamento para

Aprendizagem – NAAPA e com os
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Durante o dia foi realizado

um concurso , onde os

grupos lançariam propostas

com o objetivo de construir

um mundo ideal . Os

adolescentes desse serviço

focaram que o mundo ideal

seria aquele em que a

represa Billings fosse

apropriada para banho .

Para isso um grupo de

adolescentes criou um

projeto chamado Escola

Flutuante , com o objetivo de

revitalizar as margens da

represa e proporcionar

acesso a cultura entre as

regiões de Pedreira e Grajaú ,

locais de abrangência . Desse

modo seria construído um

Polo Cultural a partir de

uma balsa com garrafas pets

recolhidos da Represa

Billings que permaneceria

itinerante de uma ponta a

outra . Esse projeto foi o

vencedor do concurso .
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O projeto social Pimp My Carroça , apresentou

um Workshop   com tema “Construa Soluções

para os Resíduos Sólidos de São Paulo”, com o

objetivo de conscientizar sobre o cuidado com o

meio ambiente , com a pergunta “Que marca

você quer deixar no mundo?”. Os oficineiros

provocaram os participantes a debater sobre o

que cada um tem feito que deixaria uma marca

no planeta , focando em pequenas ações na

região em que reside .

A Unidade II 
SMSE MA Pedreira,
foi convidada para 

 participar do Projeto
Pimp My Carroça.
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No dia 08/11/2019 foi realizado junto aos

“Meninos da Billings” uma vivência náutica

denominada “Remada na Quebrada”. A vivência

foi decorrente do projeto onde os adolescentes

participaram anteriormente através do “Pimp My

Carroça”. 

Na oportunidade os

adolescentes puderam fazer

um passeio de barco , saindo

do bairro Jardim Apurá e

navegando até o Bairro Ilha

do Bororé no Grajaú . Entre

as atividades desenvolvidas ,

construíram uma

“Ecoprancha”, uma prancha

do modelo Stand-up , a

partir das garrafas pet ’s

recolhidas nas margens da

represa . Puderam ainda ,

navegar em botes e

caiaques , além de

participarem de uma

capacitação de segurança e

vivência náutica .

No  quadro  abaixo, apresentamos  os  números  das  atividades  desenvolvidas, no

ano  de  2019, nos  SME-MA  Cidade  Ademar  e  Pedreira.
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A violência contra a mulher é um

problema sério em nosso  país, 

reconhecido como um problema a 

que toda mulher pode estar exposta

independente de sua raça, cor, etnia,

idade ou classe social. 

A violência contra a mulher tem origem

na desigualdade de gênero, que tem

implicações não apenas nos papéis 

 sociais do masculino e feminino e nos

comportamentos sexuais, mas em uma

relação de poder. 

Assim o Centro de Defesa e Convivência

da Mulher – CDCM Casa da Mulher CrêSer

é uma conquista da região sul de São

Paulo, sendo que o serviço é uma parceria

com a Secretaria Municipal de Assistência

e Desenvolvimento Social – SMADS e

oferece atendimento social, psicológico e

orientação e encaminhamento jurídico à

mulher em situação de violência

doméstica e situação de vulnerabilidade

social, proporcionando atividades para o

fortalecimento de sua autoestima pessoal

e social para a ressignificação e superação

da violência vivida.

O Serviço é porta aberta, ou seja, as

mulheres podem acessar a Casa da

Mulher espontaneamente ou serem 

4.7. Centro de Defesa e Convivência da Mulher

CDCM
Casa da Mulher CrêSer
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encaminhadas pelas Delegacias de

Polícia do território de Cidade Ademar,

Pedreira e Campo Grande, pelo CRAS,

CREAS e rede socioassistenciai. 

Em 2019 o serviço atendeu 269 mulheres,

sendo que a sua capacidade parceirizada

é de 100 mulheres/mês. 

Para nos aproximarmos das mulheres o

CDCM Casa da Mulher CrêSer oferece

oficinas de geração de renda nas áreas de

estética e beleza, culinária e artesanato.

Esta estratégia favorece a vinculação da

mulher ao serviço, pois além das oficinas

as mulheres podem participar dos grupos

reflexivos sobre a condição da mulher em

nossa sociedade, a relação de poder que

gera o ciclo da violência, bem como

acessar orientação jurídica social e apoio

psicológico. 

O CDCM “Casa da Mulher CrêSer”

compreende a importância do trabalho

em rede para a prevenção e combate da

violência e de outras violações de direitos.

Destacam-se as seguintes atividades do

ano de 2019:
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Ainda como ações do Outubro Rosa o CDCM recebeu duas palestras de graduandas do

curso de enfermagem, sendo que no dia 21/10 foi discorrido sobre câncer de mama e

de colo de útero e no dia 31/10 foram abordados os temas de menopausa e

incontinência urinária. 

Em parceria com o SEBRAE-SP, promoveu o Programa Mil Mulheres, estimulando

o empreendedorismo feminino com certificado nos temas: gestão, empreendedorismo,

empoderamento feminino e negócios de impacto social. Desta ação resultou a

capacitação de mais de 60 mulheres, fortalecendo-as para o mercado de trabalho. 

A Campanha do Outubro Rosa

foi realizada em 07/10/2019 com

o “Dia da Beleza” em um Salão

de Beleza amigo e parceiro da

CrêSer, localizado na região, em

parceria com profissionais

voluntários, com o objetivo de

ofertar às mulheres

atendimentos em serviços de

beleza fortalecendo a

autoestima e o autocuidado. 

Na oportunidade, participaram

cerca de 60 mulheres. 



Por fim, importante indicar que a equipe do CDCM “Casa da Mulher CrêSer” ofereceu

capacitação à Rede de Serviços do território. Em ação continuada, no último semestre

de 2019, destaca-se a parceria firmada com a Organização Santa Catarina para a

apresentação da Exposição “Corpos das Penhas”, com palestras e rodas de conversa a

respeito da violência contra a mulher.

 

De agosto a novembro de 2019 a Exposição percorreu 15 Serviços de Saúde com o

objetivo de sensibilizar as equipes de saúde para abordagem a mulheres vítimas de

violência. 

 

No total deste período, 390 (trezentos e noventa) profissionais foram capacitados

sobre a temática. 

 

Os resultados do roteiro itinerante foram apresentados, em 18/11/2019, no Fórum do

NPV (Núcleo de Prevenção da Violência), na Subprefeitura de Cidade Ademar, em

parceria com a Rede de Saúde, o que caracterizou a principal ação da Campanha de 21

Dias de Ativismos de combate à violência doméstica contra a mulher.

 

Em seguida, apresentamos as estatísticas das diversas atividades desenvolvidas

pelo Centro de Defesa e Convivência da Mulher – CDCM/Casa da Mulher CrêSer.
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Por intermédio dessa nova área
organizacional , foi iniciada a
reformulação da identidade visual
da CrêSer , ressaltando perspectivas
relacionadas com a Missão , Visão e
Valores Institucionais . 

 

Esta ação almejou atingir tanto o
público interno (colaboradores ,

voluntários e prestadores de
serviços) quanto o externo (parceiros
institucionais , associados e o público
em geral).

5. Captação e Expansão
Fruto do planejamento estratégico

institucional para o período 2015/25, a

Área de Captação e Expansão foi

implantada em julho de 2019, unificando

o planejamento e a execução de um

conjunto de estratégias e processos que

tiveram como objetivo levantar e

mobilizar recursos financeiros, voluntários,

parcerias e expandir os projetos sociais,

concentrando em uma só área e com

profissionais possuidores de perfis

apropriados para execução das diversas

atividades relacionadas à captação de

recursos e à atividades de expansão da

atuação da CrêSer.
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A conexão com novos parceiros

proporcionou a ampliação das ações em

alguns serviços existentes. As Sras. Luciana e

Renata, respectivamente colaboradoras das

empresas Caixa Econômica Federal e

Atento, uniram esforços na captação de

alimentos para as famílias atendidas. Na

mesma perspectiva a Sra. Ligia da Rede D’or

Consultoria nos conectou com a Leroy

Merlin e realizamos palestras com o tema,

outubro rosa e novembro azul.

Essa parceria ainda proporcionou a

construção de novo relacionamento com a

Segprevent Assessoria que elaborou os

documentos PPRA e PCMSO em todas as

unidades. O dia da Beleza realizado em

parceria CDCM – Casa da Mulher CrêSer e

um Salão de Beleza da região, amigo da

CrêSer, é um exemplo, dentre outros.

O evento, Dia de Solidariedade acontece

anualmente em parceria entre Rotary e

Grupo Pão de Açúcar. Em 2019, como

consequência da movimentação da área de

Captação e Expansão, a CrêSer foi

convidada a participar e de imediato reuniu

20 voluntários que no dia 07/12/2019

arrecadaram 1.019 kg de alimentos não

perecíveis. 

A parceria com o Rotary Clube de São Paulo

Parque do Ibirapuera, foi uma conquista que

beneficiou diretamente todas as famílias

atendidas pela CrêSer.
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Ainda sob esta rubrica “Captação e Expansão”

vimos promovendo anualmente atividades

sociais com o objetivo de marcarmos presença

junto à sociedade civil, ampliarmos nossa rede

de amigos e, consequentemente, de associados

e de ampliarmos nossa capacidade financeira

para mantermos atividades complementares

de gestão administrativa, financeira e recursos

humanos que não são providas

financeiramente pelos repasses financeiros

mensais efetuados pela PMSP.   Nessa

perspectiva foram elaborados projetos para os

editais do FUMCAD (Meu Corpo, Nossas

Escolhas?) e CONDECA (Novas Cores, Novas

Vozes), ambos os projetos estão habilitados e

aguardando aprovação final para iniciarmos a

etapa de captação de recursos e parcerias para

o desenvolvimento das atividades. 

 

Sob esta égide, destacamos o nosso jantar

anual de aniversário, o bingo anual realizado

nas dependências do Restaurante Terraço Itália,

que gentilmente nos cede espaço, móveis e

pessoas de apoio para a consecução desse

evento e nossa participação na Feira

Escandinava e na Agrochemshow, que são

realizadas anualmente, na Cidade de São Paulo.

 

A partir do final de 2019 passamos a promover

nosso Bazar de Roupas e Acessórios usados, que

se tornou uma atividade permanente e se

tornou mais uma fonte de captação de recursos

para nossa Entidade.
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BAZAR DO
BEM

 



Como pode ser observado não são poucos os nossos desafios, mas, também

não é pouca nossa vontade de enfrenta-los e vence-los para que possamos

cumprir nossos compromissos sociais e seguir em frente, refletindo nos

nossos Serviços a confiança que nos é depositada pelos nossos Parceiros,

Associados, Colaboradores e por aqueles que, simpáticos à nossa causa, nos

brindam com seu apoio das mais diferentes formas.

 

Igualmente, registramos a contínua e incansável busca de novas parcerias

em projetos sociais, principalmente junto à iniciativa privada, de forma a

ampliarmos o alcance de nosso trabalho social com o objetivo de

fortalecermos nosso fluxo financeiro de forma a complementar as verbas

oriundas das parcerias públicas, insuficientes para cobrir todos os gastos de

Administração da Organização.   

 

A todos, nossa gratidão e um convite para continuarmos juntos em 2020,

crescendo, por que CrêSer é nosso nome.
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6. Considerações Finais
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São Paulo / SP, 31 de Dezembro de 2019.



Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP

Secretaria Municipal da Educação – SME

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS
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Parceiros Públicos

Parceiros da Iniciativa Privada
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Conselho Fiscal
André Frohnknecht

Ana Lucia Previero Baraldi

Angélica Key Aihara Okubo

Comissão de Eventos
Lucila Armanda Lima Bonfá

Sueli Anita Puccinelli Geraldi

Paula Rizk Haddad

Conselho Consultivo
Antonio Roberto Sampaio Ribeiro da Silva

Augusto Bonfá

Cristiane Piani Ferrari

Cyro Buonavoglia

João Junior Alves Rodrigues

José Hélio Baraldi

Luiz Fernando Marmo

Sueli Pinotti

Tatiana Mussolini Buonavoglia

Equipe de Gestão Estratégica
Lucinete Ferreira da Silva

   Gerente Adm Financeiro e Recursos Humanos
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