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FICHA TÉCNICA
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2º Tesoureira: Dinah Cristina de Souza Lopez
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Presidente - José Marcelo Braga Nascimento 

Vice Presidente - Gennaro Velleca

Conselheiro - Oscar Vinicius Gonzales

Conselheira - Maria Di Filpo Bonás

Conselheira - Dolores Maria de Souza

CONSELHO FISCAL: 

Everton Gabriel Monezzi, Martius Mazza Lessa, Raul Milton Souza Sulzbacher

MANDATO DA DIRETORIA: 

Período de 10/06/2016 a 10/06/2020
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REGISTROS:

CNPJ 03.960.066/0001-11 

(Matriz) –  CCM: 2.940.598-0

CNPJ 03.960.066/0004-64 

(Casa de Marta e Maria) – CCM: 3.631.481-1

CNPJ 03.960.066/0005-45 

(Casa DIa Guadalupe) – CCM: 3.631.473-0

CNPJ 03.960.066/0006-26 

(Casa de Simeão) - CCM: 3.631.475-7

CNPJ 03.960.066/0007-07 

(Casa São Lázaro) – CCM: 3.631.479-0 

CNPJ 03.960.066/0008-98 

(CEFOPEA) – CCM: 4.214.503-1

Inscrição Estadual nº 116.671.355.118 

Inscrição no Conselho Regional de Psicologia: PJ 2493. 

Matrícula na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: 14.419  

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 197/2011 

Inscrição no Conselho Municipal de Álcool e Drogas: em 27/11/2003  

Cadastro na Secretaria de Estado de Assistência Social: SEADS/PS 5529/2003  

Utilidade Pública Municipal – Decreto no 45.693, de 17 de Janeiro de 2005  

Utilidade Pública Estadual - Decreto no 49.282, de 23 de Dezembro de 2004  

Utilidade Pública Federal – Port. Nº 3.415, de 16 de Novembro de 2004 

Certificado de Entidade Nacional de Assistência Social (CNAS) - CCE-

AS0235/2006 – Resol. No 117, de 13/07/2006 – DOU, de 18/07/2006, Seção I, 

Proc.71010.002220/2005-10.
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PESSOAS ATENDIDAS

ABRIGAMENTOS
124.680 

(Número de leitos disponíveis 
e utilizados durante o ano)

(Total de refeições servidas durante 
o ano, incluindo: café da manhã, 
almoço, lanche e jantar)

UNIDADES/PROJETOS DA RECICLÁZARO PESSOAS 
ATENDIDAS

Programa de Atenção à Pessoa Idosa 612

Programa de Coleta Seletiva e Geração de Renda 613

Programa de Intervenção Comunitária 410

CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental 1592

Centro de Acolhida com Inserção Produtiva:  Casa São Lázaro 1336

Centro de Acolhida Especial para Idosos: Casa de Simeão 244

Centro de Acolhida Especial para Mulheres: Casa de Marta e Maria 277

Centro Dia Guadalupe - para idosos 40

Espaço Gasômetro 204

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS 5328

REFEIÇÕES 
OFERECIDAS

635.407
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SÍNTESE DOS RESULTADOS

SERVIÇOS NÚMERO DE
ENCAMINHAMENTOS

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 43

Aposentadoria 13

CRAS/CREAS/ CENTRO POP/SAS                                               275

Cursos profissionalizantes (fora da organização) 240

Cursos profissionalizantes (dentro da organização) 360

Educação não-formal (alfabetização de adultos e inclusão digital) 247

Educação Formal 113

Documentação 760

Trabalho 401

Oficinas e/ou Atividades de Geração de Renda 597

Saúde 1695

Tratamento álcool e/ou outras drogas 278

Programas de Transferência de Renda (PTR) 156

Defensoria Pública 83
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AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA NO ANO TOTAL

Número de Abordagens de rua 904

Número de Atendimentos da Equipe Multiprofissional 6010

Número de Atividades Socioeducativas 1041

Número de Atividades em Grupo 1486

Número de Atividades Culturais Externas realizadas: 
(passeios, parques, museus, cinema, teatro, etc). 48

Número de Palestras Realizadas 405

Número de visitas à família ou grupos familiares 471

Número de Visitas Monitoradas 1034

Número de pessoas que realizaram Cursos de Capacitação nas 
unidades ou nos programas da Reciclázaro. 620

Número de pessoas que realizaram Cursos Profissionalizantes 
nas unidades ou nos programas da Reciclázaro. 125

OUTROS RESULTADOS
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MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DAS
UNIDADES DE ACOLHIMENTO EM 2016

MOTIVO DE DESLIGAMENTO TOTAL

Alojamento em local de trabalho 5

Encaminhado para Centro de Acolhida Especial 100

Encaminhado para Instituição de Longa Permanência (ILPI) 5

Encaminhado para outro Centro de Acolhida 31

Encaminhado para República de Idosos/ Adultos 4

Excesso de faltas 150

Infração ao regulamento interno 66

Internação hospitalar 6

Moradia autônoma 149

Mudança de cidade 12

Óbito 13

Retorno à convivência familiar 52

Retorno ao local de origem 25

Saída espontânea 29

Saída sem justificativa (abandono) 35

Trabalho 5

TOTAL 687
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Após 17 anos de sua fundação, a Reciclázaro permanece inabalável em seu propósito, 

expandindo suas ações, sempre priorizando o ser humano (reinclusão de pessoas em 

vulnerabilidade social) e a preservação do meio ambiente. 

Hoje, contamos com sete unidades e três programas, que se dedicam ao fortalecimento 

das relações com a comunidade, visando prioritariamente à população em situação de 

vulnerabilidade social. Além dos trabalhos realizados nas unidades conveniadas/serviços 

da rede de proteção social da cidade de São Paulo e as oficinas de geração de trabalho e 

renda, a Reciclázaro intensificou as ações nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva e 

atenção à pessoa idosa.

Os programas da Reciclázaro são uma transição para outro estágio da vida: a autonomia, 

pois todas as ações são planejadas para criar uma conexão entre a realidade pontual da 

pessoa e o cotidiano de uma convivência sadia dentro da sociedade, abrangendo desde 

a integração no sistema educativo, orientações sobre a cidadania, inclusão no mercado 

de trabalho formal, criação de alternativas de geração de emprego e renda compatíveis à 

realidade de cada pessoa, respeitando sua individualidade e características pessoais. Além 

disso, existe uma atenção especial em relação aos cuidados da saúde física, psíquica e 

emocional e o apoio na retomada dos vínculos familiares e comunitários, fatores essenciais 

para que a pessoa conquiste sua autoestima, adquirindo condições para um retorno efetivo, 

benéfico e integrante à vida na sociedade.

INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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A Associação Reciclázaro tem progredido significativamente no 
âmbito da preservação e recuperação da situação ambiental, 
em virtude da integridade com que encara a preocupante 
instabilidade das iniciativas dos conceitos de sustentabilidade. 
O objetivo é qualificar pessoas para uma participação efetiva 
e assídua em ações em defesa ao meio ambiente. E, por meio 
dessas atividades produtivas sustentáveis, propiciar condições 
ao desenvolvimento socioeconômico das populações em 
situação de vulnerabilidade social. 

As ações de proteção ao meio ambiente são realizadas das seguintes maneiras:

 Î Educação para a coleta seletiva nas 
comunidades, empresas e escolas;

 Î Incubação de cooperativas de reciclagem;
 Î Educação ambiental para uso racional da 

água, reaproveitamento de água da chuva e 
sistema de energia solar;

 Î Produção de mudas da mata atlântica;
 Î Produção de alimentos de forma 

sustentável (sistema de aquaponia).
 Î Produção de produtos orgânicos naturais.

INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE



12  

• Atender às necessidades básicas dos usuários;
• Promover e defender os direitos sociais e individuais dos usuários, através de projetos 
inclusivos e inovadores com perspectiva na autonomia pessoal; 
• Proporcionar o empoderamento da comunidade local, certificando-a como espaço de 
transformação e inclusão; 
• Construir coletivamente novos espaços de relações sociais que viabilizem o processo de 
reinclusão plena e de aprendizado, na expectativa do retorno ao estágio produtivo de vida; 
• Difundir fatores de proteção e prevenção à violência, às drogas e à DST-Aids; 
• Apresentar alternativas de enfrentamento e tratamento à dependência de álcool e outras 
drogas; 
• Fomentar a inclusão em trabalho e renda, através de empreendimentos socioambientais; 
• Educação ambiental para comunidades, instituições sociais e de ensino, objetivando 
capacitá-las para participação ativa em defesa do meio ambiente;
• Fortalecer nos usuários e na comunidade local, a percepção de novas competências e 
habilidades; 
• Planejar e executar atividades de forma a garantir a participação do usuário nos programas 
e serviços da organização; 
• Intervir no tecido urbano com propostas de cuidado e melhoria do meio ambiente.

Reintegrar à sociedade, pessoas em situação de risco social e dependentes químicos, por 
meio de ações socioambientais, de modo a restabelecerem sua participação ativa como 
cidadãos, conhecerem e defenderem os direitos básicos desta cidadania, nas áreas de 
promoção humana, saúde, educação e trabalho, com acesso à sustentabilidade através de 
atividades de geração de renda.

Construir alternativas para a reinserção da população em situação de vulnerabilidade social 
e preservação do meio ambiente.

OBJETIVOS

MISSÃO

VISÃO
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Comprometida a proporcionar melhor atendimento, maior estabilidade e eficácia de 

serviços aos beneficiários, a Reciclázaro expande e consolida seus empreendimentos, 

preservando relações estabelecidas e instaurando novos convênios e parcerias com 

órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais, empresas privadas e de capital 

misto, além dos essenciais subsídios de doações de pessoas físicas.

O Programa da Nota Fiscal Paulista provê uma alíquota significativa nos recursos 

destinados à realização dos empreendimentos, facultando desenvolvimento e fomento 

às propostas da organização.

 
CONVÊNIOS E PARCERIAS 
COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

INSTITUIÇÕES 
NACIONAIS

INSTITUIÇÕES 
INTERNACIONAIS

EMPRESAS PRIVADAS 
E DE CAPITAL MISTO

DOAÇÕES
PESSOAS FÍSICAS

ORIGEM DOS 
RECURSOS

ORIGEM DOS RECURSOS
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• Prestar assistência social e amparo às pessoas que estão em circunstâncias de “risco e 

vulnerabilidade social”, em conformidade com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e 

o PNAS (Plano Nacional de Assistência Social); 

• Desenvolver ações de assistência e desenvolvimento social às pessoas em “situação de rua” 

e “risco e vulnerabilidade social”, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e/ou 

famílias, de modo a atender suas necessidades básicas de escuta, alimentação, abrigamento, 

vestuário, higiene pessoal, entre outros;

• Promover a prática de atividades socioeducativas, ambientais, culturais e esportivas para 

toda a sociedade, objetivando o apoio e o desenvolvimento do espírito comunitário da 

população em geral, preferencialmente à população em situação de risco e vulnerabilidade 

social;

• Promover ações de inserção social no mercado de trabalho, através da formação e 

qualificação profissional, para grupos que se encontram em estado permanente ou 

temporário de necessidade, em razão de privação econômica, situações conjunturais de 

desemprego, baixa renda, desvantagem pessoal ou outros fatores de vulnerabilidade;

• Estimular e apoiar programas de geração de emprego e renda, através da experimentação, 

não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, 

comércio, emprego e crédito;

• Implantar, administrar e gerir serviços de atenção à pessoa idosa, tais como, Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI), albergues assistenciais, repúblicas, centros de 

acolhida especial, núcleos de convivência, centros dia;

• Implantar, administrar e gerir serviços de atenção às pessoas que estão em circunstâncias 

de “risco e vulnerabilidade social”, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e/

ou famílias, tais como, mas não restritos a, albergues assistenciais, repúblicas, centros  de 

acolhida especial, núcleos de convivência, centros dia, centros de formação profissional, 

centros de educação ambiental, núcleos de inserção produtiva e geração de renda;

• Promover eventos e atividades produtivas de qualquer gênero, visando angariar recursos, 

os quais serão única e exclusivamente aplicados no desenvolvimento dos objetivos aqui 

definidos;

• Desenvolver atividades culturais, artesanais, esportivas e recreativas com crianças, 

adolescentes, adultos e idosos;

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
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• Promover a participação da comunidade nas atividades de todos os serviços e ações 
voltados para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, através da prestação de 
serviços, contribuições financeiras, doações e todas as demais formas de cooperações 
necessárias e úteis à consecução dos seus fins;
• Contribuir para o desenvolvimento cultural e educacional do país, defendendo os direitos 
fundamentais dos cidadãos a manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional;
• Divulgar, valorizar, difundir e integrar costumes e diversidades de diferentes segmentos 
étnicos nacionais, em parceira com órgãos públicos ou instituições privadas;
• Difundir, praticar, incentivar e promover a prática dos esportes em geral, de todas as 
modalidades, como ferramenta de inclusão social e redução de danos;
• Promover e incentivar a produção e a disseminação do conhecimento nas áreas sociais, 
ambientais, culturais, esportivas e de desenvolvimento sustentável, inclusive mediante 
publicações científicas e jornalísticas;
• Estimular, apoiar e promover campanhas e programas de defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente, bem como projetos de coleta seletiva e reciclagem de lixo;
• Elaborar e desenvolver programas e projetos relativos à educação e sensibilização 
ambientais, à conservação e à recuperação do meio ambiente natural;
• Promover campanhas educativas na área da saúde, meio ambiente, de combate à violência 
e defesa dos direitos humanos;
• Desenvolver programas de complementação e reforço escolar, de alfabetização para 
jovens, adultos e idosos;
• Promover cursos profissionalizantes aos jovens, adultos e o treinamento de aprendizes, 
observando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Implantar, administrar e gerir CEI´s – Centros de Educação Infantil; CCA´s – Centros para 
Crianças e Adolescentes; CJ´s – Centros para Juventude; e demais núcleos destinados às 
crianças, jovens e adolescentes em vulnerabilidade e em risco social;
• Desenvolver pesquisas e estudos sobre as peculiaridades locais das comunidades carentes, 
incentivando as iniciativas públicas ou privadas e atuando como fator de dinamização e 
promoção dessas comunidades, com ênfase no trabalho de voluntariado.
• Implantar, administrar e gerir serviços de amparo à saúde, através de tratamento de 
desintoxicação e recuperação de pessoas com dependência química em álcool e outras 
drogas e acompanhamento psiquiátrico e psicológico e de atividades de atenção às pessoas 
portadoras de AIDS (HIV);
• Promover o atendimento odontológico às pessoas definidas no inciso II;
• Realizar parcerias com entidades afins.
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EIXOS DE TRABALHO

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Com base no modelo de Tratamento Comunitário, 
atua de maneira personalizada ao contexto da 
comunidade, desenvolvendo  procedimentos 
adequados às reais necessidades  comunitárias. 
O trabalho aglutina as atividades da organização, 
articulação em rede, assistência básica, educação, 
saúde e trabalho.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Despertar a consciência das pessoas sobre 
a importância da preservação da natureza, 
cultivando uma relação equilibrada, tanto na 
utilização adequada dos recursos naturais quanto 
no respeito aos seus limites.

GERAÇÃO DE RENDA
Estimular o caráter produtivo do indivíduo, 
oferecendo capacitação profissional, valorizando 
as habilidades e aptidões individuais, com 
a finalidade de conduzir à absorção sadia e 
definitiva no mercado de trabalho formal ou 
alternativo para a conquista da autonomia.

PROMOÇÃO SOCIAL
Oportunizar a atualização de conhecimentos 
e a potencialização das habilidades individuais 
e sociais, para despertar a conscientização 
do cidadão,  integrando-o à comunidade, 
aprimorando sua qualidade de vida.



17  

A participação dos usuários é de suma 

importância e motivada corroboradamente 

nas discussões em assuntos que envolvam 

a otimização do atendimento, proposições 

de novos programas e projetos, através de 

instrumentos como Assembleias Mensais 

abertas às reclamações, reivindicações e sugestões; questionários anuais para avaliação e 

análise sobre a administração do equipamento, elaboração e definição de metas e ações 

sobre a logística nos serviços. 

Com o objetivo de impulsionar o processo de 

autonomia dos atendidos, algumas unidades 

adotaram sistemas de cogestão e programas de 

geração de trabalho e renda, onde os próprios 

usuários criam, com acompanhamento de 

profissionais (oficineiros e técnicos), seus produtos, 

elaboram preços e participam pessoalmente em 

espaços de exposição e comercialização.

A efetiva participação dos usuários resultou nas seguintes iniciativas: incubação de negócios 

produtivos, cooperativas de coleta seletiva, cursos de alfabetização e capacitação profissional, 

entre outras ações inerentes às premissas da organização.

FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USÁRIOS
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A Sede administrativa da Reciclázaro funciona em uma casa no bairro da Vila Romana, onde 
abriga os setores de comunicação, captação de recursos, administrativo, recursos humanos 
e coordenação geral.
A Reciclázaro acredita no ser humano, independentemente de sua situação. Qualquer 
pessoa é capaz de se reabilitar, reconquistar e se reintegrar à sociedade; só o que lhe falta 
é uma oportunidade, uma porta que se abra e pessoas que realmente se preocupem e lhe 
ofereçam apoio para que essa mudança se efetive. 
Todas as nossas casas trabalham em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
sempre exercendo os seguintes preceitos:

- Acolher com respeito e dignidade;
- Proporcionar acesso a um ambiente acolhedor, que estimule a convivência;
- Oferecer alimentação adequada e balanceada;
- Permitir espaço para repouso e cuidados;
- Proporcionar acesso a programas e benefícios assegurados pela lei;
- Acolher suas demandas, interesses, necessidades e oferecer possibilidades;
- Manter a sua identidade, integridade e histórias de vida preservadas;
- Acolher positivamente críticas e sugestões para o desenvolvimento do serviço;
- Permitir a expressão dos seus sentimentos e confortá-los;
- Permitir o diálogo e promover a reflexão;
- Proporcionar meios de vivência de suas experiências de forma a valorizar sua história.

INFRAESTRUTURA: Casa térrea contendo 03 salas administrativas, 02 banheiros e 01 cozinha. 

RECURSOS HUMANOS: 01 Supervisor geral, 02 Assistentes financeiras; 01 Supervisora de 
recursos humanos; 01 Auxiliar administrativo; 02 Agentes de Relacionamento; 02 Digitadores 

Praça Alfredo Weiszflog, 37  
Vl. Romana • São Paulo/SP
05045-050 • (11) 3871.5972
contato@reciclazaro.org.br

SEDE ADMINISTRATIVA
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EVENTOS E MÍDIA

RECICLÁZARO BENEFICIADA EM JANTAR DE 
INAUGURAÇÃO DO OUTBACK SHOPPING TABOÃO 

O Outback compromete-se efetivamente 
com o bem-estar da comunidade onde está 
inserido, através de eventos comunitários, 
almoços beneficentes e outras atividades 
locais. A cada Outback inaugurado, é 
realizado um jantar especial de caridade 
que tem o valor dos convites revertido em 
benefício a uma instituição.
Seguindo a tradição, o Outback Shopping 
Taboão promoveu no dia 4 de janeiro 
de 2016, um jantar beneficente em prol 
da Associação Reciclázaro. Os duzentos 
convites vendidos pela Reciclázaro, 

totalizaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
que foram doados integralmente a entidade 
pelo sócio-proprietário do restaurante em 
Taboão, Eduardo Pelinson Duarte e pelo 
sócio-regional, Angelo Nunes. O Diretor 
de Operações do Outback, Maurício 
Damasceno, abrilhantou o evento com 
sua presença. O presidente da Reciclázaro, 
Padre José Carlos Spínola recebeu o cheque 
simbólico, ao lado da vice-presidente da 
associação, Maria Angela Mantovani Bastos 
e da benemérita colaboradora, Alayr Payoli.
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EVENTOS E MÍDIA

RECICLÁZARO NA PRIMEIRA ENCÍCLICA DO PAPA FRANCISCO

O coração da proposta da Encíclica ecológica 
do Papa Francisco é a ecologia integral 
como novo paradigma de justiça; uma 
ecologia que integre o lugar específico que 
o ser humano ocupa neste mundo e as suas 
relações com a realidade que o circunda.
O documentário interdisciplinar foi 
gravado pelo jornalista ambiental André 
Trigueiro e traz o parecer de renomados 
especialistas como teólogos, biólogos, 
sociólogos e representantes de entidades 
comprometidas com o meio ambiente.
Conhecida por suas ações e projetos 
socioambientais, a Reciclázaro tem 
participação significativa no filme. O 
fundador da Reciclázaro, Padre José Carlos 
Spínola, narra o nascimento da associação 

e relata os motivos pelos quais baseou 
suas diretrizes nas questões de pessoas em 
situação de vulnerabilidade e de educação e 
consciência ambiental.
A Encíclica aborda assuntos como: 
mudanças climáticas, crise hídrica, 
consciência ecológica e propõe mudanças 
nos estilos de vida, através da educação 
e da espiritualidade. Uma reeducação 
ambiental que incida sobre gestos e hábitos 
cotidianos, da redução do consumo de 
água, à separação do lixo até desligar luzes 
desnecessárias. Para o Papa Francisco “uma 
ecologia integral é feita também de simples 
gestos cotidianos, pelos quais quebramos 
a lógica da violência, da exploração, do 
egoísmo”.

‘Laudato Si’ Renascer da esperança sobre o cuidado da casa comum
DVD com seis blocos temáticos, conforme os seis capítulos do documento do Papa. O encarte 

contém ficha de sugestões para o trabalho com grupos dos mais variados ambientes educativos, 

com diferentes modalidades e métodos, atuam na construção do futuro do planeta.
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CULT ITAIM ABRE SUAS PORTAS PARA A RECICLÁZARO

No dia 26 de abril de 2016, o Cult Itaim 
recebeu a Reciclázaro com muito carinho, 
permitindo a realização de mais um dos seus 
deliciosos e festivos bingos.
Em um ambiente sofisticado e 
aconchegante, os participantes que 
chegavam se deparavam com uma linda 
mensagem escrita especialmente para a 
ocasião, pelas atenciosas proprietárias do 
estabelecimento.
Os prêmios variavam de camisa e blusas, 
cestas especiais, até um tablet e foram 

disputadíssimos a cada rodada, onde cada 
ganhador exultou quando conseguia bingar.
O evento foi um grande sucesso, graças 
ao apoio e colaboração de nossos grandes 
amigos e parceiros: Aramis Menswear, 
Kim Pães, Famiglia Mancini, Artesão Luiz 
Humberto Parreira, Buddha Spa e Família 
Depieri que doou o tablet (prêmio especial 
do dia). E, com certeza, ao grande carisma e 
simpatia de nossas anfitriãs, as encantadoras 
Dirce e Mariana Porto, proprietárias da Cult 
Gastronomia.
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RECICLÁZARO NA POSSE DOS CONSELHEIROS DO COMAS

O dia 10 de maio de 2016 foi uma data 
muito importante para a Reciclázaro. No 
auditório do Sindicato dos Contabilistas, 
aconteceu a cerimônia de posse dos 36 
novos conselheiros (titulares e suplentes) 
da 9º Gestão (2016-2018) do COMAS-SP 
(Conselho Municipal de Assistência Social), 
onde três representantes da associação 
foram eleitos.
A orientadora da Casa de Simeão, Girlândia 
Silva Santana foi nomeada 1ª Suplente 
no Segmento dos Trabalhadores nas 
organizações – privadas – de assistência 
social; e da Casa de Marta e Maria, as 
conviventes Mônica de Souza Pedro e Marina 
Rosário Braz foram eleitas Conselheiras no 
Segmento de Usuários.
A atividade contou com a participação 
da Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Luciana Temer, que 
fez a entrega dos certificados e de material 
com o Atlas Socioassistencial da cidade para 
os novos conselheiros e para aqueles que 
estão deixando o cargo, após o mandato 
de 2 anos, entre eles o Sr. José Luiz da Silva, 
convivente da Casa de Simeão e Conselheiro 

do Segmento dos Usuários, que cumpriu 
suas atribuições com muita dedicação e 
dignidade.
A Reciclázaro considera com muita 
seriedade e relevância a ações do COMAS-
SP, tendo realizado uma ampla divulgação 
em todas as suas unidades, sensibilizando 
e estimulando a participação de usuários 
e trabalhadores na participação da eleição 
dos representantes. Através de reuniões e 
assembleias de sensibilização, explicou-se o 
papel do COMAS na cidade e a influência da 
atuação dos representantes dos segmentos.
“O conselho tem uma responsabilidade 
imensa, pois ele é responsável pelo controle 
das políticas de Assistência Social no 
município. Todos que estão assumindo agora 
sabem da missão que têm pela frente nesses 
próximos dois anos. Desejo a todos muita 
consciência e sorte nas decisões e que nós 
possamos seguir caminhando e dialogando 
juntos em busca da consolidação do 
Sistema Único de Assistência Social [SUAS] 
na cidade de São Paulo e a divulgação cada 
vez maior para sociedade em geral do que 
é a Assistência Social”, afirmou a secretária.
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REPRESENTANTES DA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN,                             
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES DE BUENOS AIRES 

VISITAM UNIDADES DA RECICLÁZARO

No dia 4 de agosto de 2016, recebemos 
a visita de Guadalupe Baliño e Jesica 
Suarez, representantes da Subsecretaría de 
Prevención, Capacitación y Asistencia de 
las Adicciones de Buenos Aires, Argentina. 
Pelo trabalho realizado pela Reciclázaro nos 
campos de atenção à população em situação 
de vulnerabilidade e nas ações de prevenção 
e redução de danos, a entidade foi escolhida 
para esse intercâmbio de conhecimentos e 
experiências.
A Reciclázaro faz parte da “Rede Americana 
que Intervém em Situações de Sofrimento 
Social” (RAISSS) da América Latina e, por 
aplicar a metodologia do Tratamento 
Comunitário, mediante parceria com a ONG 
Lua Nova, recebeu a visita direcionada, 
que foi de extrema importância para troca 
de experiências, uma vez que a Argentina 
também possui representação na rede e tem 
implementado serviços semelhantes ao da 
Reciclázaro.
Acompanhadas pelo coordenador do 
Programa de Intervenção Comunitária, 
Pablo Cordeiro e o gestor de casos, Thiago 
Caltabiano, as representantes realizaram 
visitas direcionadas em alguns dos centros 
de acolhimento e espaços comunitários que 
atendem as pessoas em diversos níveis de 
vulnerabilidade social.

Iniciando pelo CEFOPEA (Centro de Formação 
Profissional e Educação Ambiental), onde foi 
apresentado todo trabalho feito em relação 
aos cursos para a comunidade, projetos 
ambientais e sociais. Em seguida, na Casa de 
Marta e Maria, (que acolhe mulheres e crianças 
em extrema vulnerabilidade social), a equipe 
compartilhou vivências e peculiaridades do 
desafio que é promover o projeto de vida e a 
reinserção social de mulheres e suas crianças 
que estão ali acolhidas.
Na Casa São Lázaro (Centro de Acolhida 
Masculino com Inserção Produtiva), a equipe 
técnica e coordenação auxiliaram na troca 
de conhecimentos e vivências em relação 
ao acolhimento, atendimento psicossocial e 
sobre o trabalho que acontece no Núcleo de 
Inserção Produtiva e suas oficinas.
Encerrando a visita, no Centro de Escuta 
Espaço Gasômetro, a equipe de trabalho 
explicou como acontecem as intervenções 
comunitárias, visitas domiciliares, grupos 
e atividades voltadas para a comunidade, 
bem como as importantes parcerias 
(iniciativa privada e pública), que tornam o 
trabalho possível. Também foi especificada 
a metodologia adotada pela associação 
(Tratamento Comunitário), bem como suas 
atribuições e resultados de impacto na vida 
dos beneficiários.
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No dia 22 de agosto de 2016, o Presidente 
da Reciclázaro, Padre José Carlos Spínola, 
foi convidado para dar uma entrevista, 
no Programa Mais Família da Rede Vida. 
Apresentado pelo Padre Juarez de Castro 
que, com seu grande carisma e simpatia, 
pediu ao Padre José Carlos que contasse a 
história da Reciclázaro. O presidente falou 
sobre o início do seu trabalho com as 

pessoas em situação de rua, quando pároco 
na igreja da Praça Cornélia. Ele explicou 
a missão da Reciclázaro, falou sobre as 
unidades que compõe a entidade, sobre os 
programas como a Coleta Seletiva, PROGAPI, 
sobre os cursos ministrados no CEFOPEA e 
as ações sustentáveis. E enfatizou que o mais 
importante é que o ser humano volte a ser 
um ser humano, com respeito e dignidade.

RECICLÁZARO NO PROGRAMA MAIS FAMÍLIA
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No dia 30 de agosto de 2016, a Reciclázaro 
realizou o tradicional Bingo Chá Beneficente 
no Terraço Itália, com o apoio da Família 
Comolatti que generosamente doou, mais 
uma vez, esse evento. 
Os convidados receberam logo ao chegar, 
um singelo anjinho e um delicioso bolo da 
Kim Pães. O Padre José Carlos recebeu todos, 
com seu envolvente carisma, criando um 
ambiente familiar e aconchegante, tendo 
como cenário uma das mais belas vistas da 
cidade.
Com atendimento impecável, enriquecido 
pelas generosas doações e atraentes 
prêmios, a tarde teve um sabor especial, pois 
o evento reuniu mais 170 de pessoas, um 
feliz reencontro de amigos e conhecidos.
O Padre José Carlos iniciou o evento dando 
as boas-vindas e pediu que todos se unissem 

em uma oração em memória da benemérita 
Sra. Leda Luque Comolatti, grande dama e 
anfitriã inigualável.
Enquanto se deliciavam com as iguarias do 
chá da tarde do Terraço Itália, os participantes 
se mantinham totalmente entretidos em 
marcar e conferir suas cartelas, enquanto o 
Padre José Carlos “cantava” animadamente 
os números sorteados.
Disputadíssimos, os prêmios eram 
comemorados com muita animação 
pelos ganhadores. Mesmo os que não 
conseguiram “bingar”, ficaram satisfeitos por 
participar deste evento tão empolgante.
O sucesso do bingo se deve aos nossos 
inestimáveis parceiros e doadores: Família 
Comolatti, Kim Pães, Família De Pieri, Alayr 
Payoli e sua eficiente equipe.

EVENTOS E MÍDIA

EVENTO BENEFICENTE NO TERRAÇO ITÁLIA
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JANTAR BENEFICENTE DO OUTBACK STEAKHOUSE DO 
SHOPPING WEST PLAZA FOI EM PROL DA RECICLÁZARO

O dia 10 de outubro de 2016, teve um 
gostinho mais do que especial! A renomada 
rede de restaurantes Outback Steakhouse 
inaugurou mais uma casa, desta vez, no 
Shopping West Plaza. Para comemorar, a 
marca realizou um jantar beneficente em 
prol da Reciclázaro.
O evento beneficente antes de inauguração 
oficial é uma tradição do Outback que busca 
retribuir à comunidade o acolhimento 
do novo restaurante. Mais uma vez, 
a Reciclázaro foi agraciada com esta 
maravilhosa doação. Foram 201 convites 
vendidos que arrecadaram um total de R$ 
20.100,00 (vinte mil e cem reais) que foram 
de extrema importância nas ações e projetos 
socioambientais da associação.
Pontualmente às 19h, as portas do novo 
Outback West Plaza se abriram para 
recepcionar os convidados que puderam 
degustar os pratos mais famosos da 
rede, enquanto confraternizavam. Com a 

supervisão de Katia Dalmarco, sócia-regional 
do Outback Brasil, o evento foi repleto de 
diversão, descontração e muita harmonia.
O sócio-proprietário da unidade West Plaza, 
Leandro Seiko Kanashiro, fez questão em 
expressar sua satisfação, enfatizando a 
importância das ações sociais e, com muita 
emoção, agradeceu a todos, afirmando que 
pretende continuar contribuindo com as 
instituições locais.
Fabricio Bogre, coordenador da 
comunicação da Reciclázaro, agradeceu 
em nome do Padre José Carlos Spínola, 
Presidente da associação. Ao lado do diretor 
de operações do Outback Brasil, Mauricio 
Damasceno, Kátia Dalmarco e Leandro Seiko 
Kanashiro fizeram a doação do cheque à 
vice-presidente da Reciclázaro, Maria Angela 
Mantovani Bastos, e ao coordenador do 
programa de Nota Fiscal Paulista, Fábio 
Parreira.
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LANÇAMENTO COMPRAS DO BEM

WWW.COMPRASDOBEM.ORG.BR

Em novembro de 2016, a 
Reciclázaro lançou uma nova 
maneira para que as pessoas 
pudessem contribuir com a 
entidade, sem precisar sair da 
comodidade de suas casas. 
Através de uma plataforma 
de compras que permite 
ao público, acessar as mais 
renomadas lojas virtuais, 
selecionando a sua preferida, 
com apenas um clique. 
Automaticamente a pessoa 
é redirecionada ao site dessa 
loja, realizando suas compras 
normalmente e pronto. Parte 
do valor total dessa compras 
vira doação para a Reciclázaro! 
Sem nenhum tipo de acréscimo 
no pagamento final. 
Além de ajudar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade, as 
doações também favorecem 
as ações socioambientais e 
aos projetos e programas da 
Reciclázaro.
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O PROGAPI foi criado em 2009 e seu objetivo principal é apoiar e fomentar iniciativas que 
aprimorem a qualidade de vida da pessoa idosa, atuando de forma independente e/ou 
em parceria com as instituições públicas e privadas, organizações não governamentais 
e sociedade civil. Direcionado ao atendimento de pessoas idosas das comunidades, dos 
serviços socioassistenciais, pastorais e grupos organizados. As formações e supervisão 
acontecem em diversas unidades de organizações parceiras, igrejas e comunidades. 
    
O trabalho é regido pelos princípios dos direitos humanos e segue as diretrizes da Política 
Nacional do Idoso (PNI) e do Estatuto do Idoso e tem como objetivo central, impulsionar o 
protagonismo e autonomia do cidadão idoso, buscando consolidar as ações de promoção 
do trato digno e a saúde integral, em nível familiar, comunitário e na sociedade. Atua junto 
às comunidades, dos serviços socioassistenciais, pastorais e grupos organizados.

EIXOS DE TRABALHO: Direitos Humanos das pessoas idosas; trato digno, participação 
e inclusão social; formação sobre os direitos dos Idosos; envelhecimento ativo; relações 
intergeracionais; práticas sociais comunitárias; Cursos de Cuidadores de Idosos; Capacitação 
Gerontológica para formadores e voluntários; Sistematização de Boas Práticas; trabalho em 
rede. 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas idosas das comunidades, dos serviços socioassistenciais, pastorais 
e grupos organizados. 

INFRAESTRUTURA: O gerenciamento do programa foi desmembrado, dividindo-se entre 
São Paulo e Florianópolis, para melhor atender o público-alvo. 

RECURSOS HUMANOS: 02 Coordenadoras e estagiários.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: O programa atua em diversas comunidades e serviços da 
rede nos municípios de São Paulo e Florianópolis.

São Paulo 
progapi@reciclazaro.org.br                                  
(11) 2081.3673

Programa de Atenção à Pessoa Idosa 
PROGAPI

Santa Catarina
andrea@reciclazaro.org.br
(48) 9191.3095
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Programa de Atenção à Pessoa Idosa 
PROGAPI

Direcionada para adultos e idosos, este projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro 
de Formação da Guarda Civil Militar (GCM),  resultando em um espaço de atividade física 
com acompanhamento de profissionais capacitados que estimulam a prática de exercícios 
físicos, o respeito e socialização entre os participantes. Dentre as atividades do grupo 
destacamos: alongamento, aula de ritmos, defesa pessoal, circuito funcional, entre outras. 
Durante o ano, participaram 70 pessoas.

GRUPO GERAÇÃO SAÚDE - ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS 

ATIVIDADES NA COMUNIDADE

Direcionada prioritariamente aos idosos, mas 
aberta às pessoas que se interessam pela arte. A 
arte musiva ou simplesmente mosaico, é uma 
forma de arte milenar que tem como objetivo 
revestir algum tipo de superfície sólida. Essa 
atividade desenvolve habilidades cognitivas e 
motoras, estimulando a criatividade, e ainda, 
por ser um trabalho em grupo possibilita a 
socialização entre os participantes. 

OFICINA DE MOSAICO

ATIVIDADES ESPORTIVAS
SP
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ATIVIDADES EM REDE

Com a participação de diversas organizações que assumiram o compromisso de multiplicar 
a importância da Convenção Interamericana  sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 
Idosos, esse importante documento  é um instrumento legal que reconhece todos os 
direitos e as liberdades fundamentais dos idosos. O Brasil já assinou a convenção, todavia, 
com a demora do depósito da ratificação, o movimento dos idosos da cidade de São Paulo 
une-se para pressionar os órgãos responsáveis para ratificação. 

CONVENÇÃO INTERAMERICANA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Para celebrar duas décadas de existência desse 
importante espaço de controle democrático dos 
idosos da zona leste, o encontro ocorreu no auditório 
da UNICID, local onde acontecem os encontros há 18 
anos. Com a participação de  250 pessoas, entre idosos, 
profissionais da área, estudantes e demais convidados, 
as diversas organizações da área do envelhecimento 
reforçaram e reconheceram a importância da luta 
social pela busca e garantia dos direitos dos idosos. A 
festa contou com a participação de diversos grupos de 
idosos, como atração cultural o coral da GCM.  

20 ANOS – COLÉGIO DE FÓRUNS DO CIDADÃO IDOSO DA ZONA LESTE 

SP
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SP

A atração especial deste ano foi um show 
de talentos, onde as estrelas foram os 
próprios idosos. Cada projeto da área do 
envelhecimento da Reciclázaro apresentou 
uma atração artística. Do Centro Dia 
Guadalupe, apresentou-se um lindo coral  e 
a declamação de poemas por uma idosa. Três 
cantores da Casa de Simeão animaram todos 
os presentes, com um repertório sertanejo 
romântico. O grupo de idosos “Geração Saúde” 
do PROGAPI exibiu uma  eletrizante dança.   

5º EDIÇÃO - AGITA IDOSO 

Patrocínio:
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ATIVIDADES DE LAZER

Os membros da “Geração Saúde”, grupo 
formado pelos idosos da comunidade Belém, 
acompanhados pelo PROGAPI, entraram no 
espírito de alegria e esbanjaram irreverência 
e animação, criando um verdadeiro bloco de 
carnaval. Fantasiados, dançaram ao som de 
marchinhas clássicas do carnaval.  

CARNAVAL DA MATURIDADE

Os idosos não ficaram de fora das festividades 
juninas e arrastaram o pé em uma festa 
mais que animada. A festança teve direito 
a apresentação de quadrilha dos idosos, 
brincadeiras, bingo e comidas típicas . A festa 
aconteceu no CEFOPEA e a comunidade 
em peso prestigiou o evento, incorporando 
o espírito da época, caprichando no visual 
caipira.

FESTA JUNINA

SP
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CURSOS MINISTRADOS
SP

Em São Paulo foram realizados 03 cursos de Cuidadores de Idosos. O curso é direcionado 
ao cuidador familiar, voluntário/comunitário e para aquele que atua no mercado de 
trabalho. Com carga horária de 100 horas, entre aulas teóricas e práticas,  essa formação tem 
como objetivo principal capacitar pessoas para o trato digno e humanizado ao idoso com 
necessidade de cuidados. O corpo docente é formado por profissionais das mais diversas áreas 
do cuidar e com experiência em gerontologia.  Os alunos durante a formação aprendem os 
cuidados básicos de higiene, prevenção e promoção de saúde, técnicas do cuidar, questões 
sobre ética, trabalhista e emocionais complementam o conteúdo programático.            

CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS
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Estimulando o protagonismo e a participação 
ativa dos idosos na vida social,  incentivamos a 
participação em nosso  Curso de Inclusão Digital, 
que foi desenvolvido metodologicamente para 
este público. As aulas são  totalmente práticas 
(um aluno por micro) e acontecem em nosso 
laboratório de informática, com duração média 
de seis meses. O participante aprende de maneira 
gradativa as terminologias e programas básicos 
de informática. São dois encontros na semana 
por turma e cada aula tem duração média de 

1h30m; dentre o conteúdo prográmatico estão o uso de mídias sociais e demais tecnologias. 
No encerramento de cada módulo o aluno recebe certificado de participação.                 

Patrocínio:                                                              Número de Participantes: 80

CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL

Pessoas Capacitadas: 140

Patrocínio:

CURSOS MINISTRADOS
SP
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ATIVIDADES EM REDE
SC

Lidando com sentimentos do cuidador 
(medo, aceitação, frustração, perdas); 
desenvolver habilidades de relacionamento 
e interação interpessoal; possibilidades e 
limitações humanas; automassagem.

REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO DO CUIDADOR: 
ANTES DE CUIDAR DO OUTRO, DEVE CUIDAR DE SI MESMO

Discussão da multidimensionalidade dos cuidados 
paliativos no envelhecimento. Elaboração do programa 
do VIII Encontro Catarinense.

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO - 
 VIII ENCONTRO CATARINENSE 

DE GERONTOLOGIA

Bate-papo com idosos do NETI/UFSC - Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal 
de Santa Catarina, refletindo sobre autocuidados e 
apresentando o trabalho em desenvolvimento pela 
Reciclázaro.

CUIDANDO DE QUEM CUIDA

REUNIÕES DE REDE

Participação em reuniões mensais: 
Conselho Estadual de Assistência Social - SC
Idoso em Foco SC
ANG-SC (Associação Nacional de Gerontologia)
Conselho Municipal do Idoso de São José/SC.
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CURSOS MINISTRADOS
SC

No estado de Santa Catarina 127 pessoas realizaram a formação. O curso visa capacitar 
pessoas para cuidar de idosos, com ou sem limitações, nas atividades da vida diária, 
identificando suas necessidades e expectativas em relação aos vários aspectos da vida 
cotidiana, respeitando sua individualidade, incentivando sua autonomia e independência 
para garantir-lhes uma melhor qualidade de vida.

Paróquia São Luis Gonzaga - Brusque/SC 

Pessoas Capacitadas: 37

SESC Prainha - Florianópolis/SC

Pessoas Capacitadas: 30

CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS

Os Cursos de Cuidadores e de Relações Intergeracionais foram 
Patrocinados pela “Fundación Pro Personas Mayores en el Mundo” 
(Christel Wasiek Stiftung – Seniorenhilfe weltweit)
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Paróquia Santíssima Trindade - Florianópolis/SC

Pessoas Capacitadas: 30

Promover o desenvolvimento do campo intergeracional, mediante a capacitação de 
profissionais que trabalham com pessoas idosas no Brasil, para que adquiram novos 
conhecimentos que permitam a criação de projetos e programas intergeracionais em seus 
âmbitos de trabalho.

Número de Participantes: 48

CURSOS MINISTRADOS
SC

Instituição de Longa Permanência para Idosos -
 Lar de Zulma-São José/SC

Pessoas Capacitadas: 30

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS E RELACOES INTERGERACIONAIS - 
REALIZADO NO SESC CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS/SC
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A monumental cidade de Havana, em 
Cuba foi a sede do III Encontro da “Red 
de Envejecimiento con Dignidad y 
Derechos”, no período de 21 a 23 de 
novembro de 2016, onde participaram 
Caritas Perú, Caritas Bolivia, Caritas Cubana, 
Fundação para o Bem-Estar do Idoso da 
Arquidiocese do México-FUNBAM, Pastoral 
Social Arquidiócesis de Panamá, Red 
Latinoamericana de Gerontología-RLG, 
Caritas Chile, Pastoral da Pessoa Idosa–
Conferência Nacional Bispos e Associação 
Reciclázaro.

A Rede, formalmente constituída em 
novembro de 2013, é um espaço de 
comunicação concebido para promover 
a dignidade e direitos das pessoas idosas, 
tendo-os como protagonistas, construindo 
uma sociedade para todas as idades. 
Esta significativa aliança é o resultado do 
trabalho de reconhecimento, coordenação, 
colaboração e ação conjunta, através 

de diversas plataformas de encontros 
desenvolvidos desde 2004, no âmbito do 
Programa da Cáritas Regional para Idosos na 
América Latina e no Caribe (PRAM).

Um dos principais objetivos deste encontro 
foi o resgate da memória histórica do 
PRAM, que, com a cooperação e assessoria 
de Cáritas da Alemanha e o Governo 
Alemão, contribuiu para a criação e 
fortalecimento das capacidades de trabalho 
com as pessoas idosas. Outro importante 
propósito foi favorecer o intercâmbio de 
experiências que promovem a participação 
das pessoas idosas como protagonistas de 
suas vidas. Neste sentido, a Cáritas Cubana 
compartilhou um resumo dos seminários: 
“Práticas para um Bom Envelhecer”, 
realizadas em diferentes comunidades do 
país. Outros participantes da Rede também 
apresentaram suas contribuições neste 
tema. 

III ENCONTRO REGIONAL 
“REDE ENVELHECIMENTO COM DIGNIDADE E DIREITOS”
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EVENTOS E MÍDIA

A análise entre as organizações participantes, 
sobre as realidades, desafios e perspectivas 
como organização regional também 
foi discutida neste encontro. Ao final, 
alguns membros da Rede participaram 
de um intercâmbio de experiências inter-
institucional na temática de cuidados pelas 
Dioceses de Pinar Del Rio e Cienfuegos.

Este terceiro encontro constituiu um 
fundamental compromisso na busca de 
novas plataformas de trabalho, que propiciem 
a continuidade do desenvolvimento da 
missão para qual foi criada esta Rede de 
Envelhecimento com Dignidade e Direitos.
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA RECICLÁZARO

No dia 7 de novembro de 2016 a Reciclázaro 
promoveu o III Seminário Internacional, 
com o tema, “Envelhecimento e Cuidados 
com dignidade: Velhos dilemas e Novas 
perspectivas”. O evento foi realizado na 
CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina, 
em Florianópolis/SC, em parceria com o 
Serviço Social do Comércio-SESC Prainha e 
Associação Nacional de Gerontologia Brasil, 
com o apoio da Fundación en Pro del Adulto 
Mayor en el Mundo – Christel Wasiek.
O evento abordou assuntos como a 
prevalência de limitação funcional entre 
idosos no Brasil, modelos de cuidados, 
política de cuidados em outros países e 
sobre a atenção dispensada a esse público 
em nosso país. Outras apresentações 
destacaram as experiências inovadoras na 
área do envelhecimento e os cuidados sob 
a perspectiva da psicologia social. Recém-
criada no estado, a Associação Catarinense 
de Cuidador Social foi apresentada 
formalmente por sua presidente, a 
cuidadora Sonia Mara da Silva, que relatou 

a atual situação de projeto de lei da 
profissionalização de cuidador.
De acordo com a programação, a abertura 
aconteceu com a Conferência “Envelhecer 
no Brasil: Velhos dilemas, novas perspectivas” 
pela Dra. Jurilza Mendonça, Assistente 
Social, Mestre em Gerontologia, Doutora em 
Política Social e Servidora do Ministério da 
Previdência Social. Em seguida, o Professor 
Dr. Johannes Doll da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre 
o Envelhecimento, falou sobre “Cuidados 
com a população em uma sociedade 
envelhecida”.
A renomada Professora Elisa Dulcey da 
“Fundación Cepsiger para el Desarrollo 
Humano”, em Bogotá, Colômbia, falou 
sobre os “Cuidados da vida na perspectiva 
da psicologia social”. Em seguida, houve 
a apresentação da palestra “Capacitação 
de recursos humanos para prestação de 
serviços de cuidados” pelo Professor Nelson 
Frederico Seiffert, Especialista em Gestão 
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Ambiental, participante da diretoria ANG/
SC e professor voluntário NETI/UFSC 
Gerontologia Aplicada.
As experiências da Reciclázaro foram 
apresentadas pela Assistente Social Elaine 
Freire, com perfil dos cuidadores do Centro 
Dia Guadalupe e Fabiana Guergues com a 
apresentação da pesquisa realizada com 
os cuidadores formados pelo PROGAPI das 
unidades de São Paulo e Santa Catarina. 
Os grupos de idosos do coral 
“FloripaEncanta”, “Vozes da Seresta” e “As 
Açorianas” animaram o evento, encantando 
o público com suas canções típicas da 
região.
A Assistente Social, especialista em 
Gerontologia e docente na Universidade 
do Sul de Santa Catarina, Professora Vera 
Nícia Fortkamp de Araújo, apresentou 
brilhantemente a conclusão do seminário, 
relatando sobre o grande desafio de 
nossa sociedade em repensar os cuidados 
dispensados a população que mais cresce 
no país.
No encerramento, a representante da 
Reciclázaro e Coordenadora do Programa 
de Atenção a Pessoa Idosa em SC, Andréa 
Gadiolli  F. Poscai, agradeceu aos palestrantes 
que levaram seus conhecimentos sobre o 
tema tão recente, mas ao mesmo tempo 
tão antigo e desafiador. Agradeceu aos 

participantes, apoiadores e fez uma menção 
especial aos voluntários, alunos dos cursos 
de cuidadores que se empenharam durante 
todo o evento e organização, lembrando 
que o objetivo maior era proporcionar um 
momento de socialização e discussão sobre 
um tema que a todos interessa, cuja prática 
se torna cada dia mais necessária e que foi 
alcançado, graças aos conteúdos expostos e 
às intervenções e reflexões dos participantes.
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      Programa de Coleta Seletiva 
                                            e Geração 
                                            de Renda

Este programa foi concebido para atender 
especialmente pessoas em situação de 
vulnerabilidade e risco social de ambos 
os sexos, carroceiros da comunidade e 
provenientes da rede socioassistencial. Seu 
propósito é divulgar a educação ambiental, 
conscientizar e preparar pessoas para se 
tornarem multiplicadores e promover a 
inclusão social, através da coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos. Para ampliar sua 
ação, atua em quatro pilares.
     
SOCIAL: organizar, capacitar e valorizar as 
pessoas que trabalham na coleta seletiva, 
conscientizando-os sobre a importância do 
trabalho seguro, o cuidado com a saúde e o 
acesso aos programas e benefícios sociais. 
Também é parte do programa atuar com a 
sociedade, para que ela reconheça o papel 
ambiental desenvolvido pelos catadores 
e cooperados e entenda que o trabalho 
na coleta seletiva é um ponto importante 
para a redução de danos, sobretudo aos 
usuários de drogas.

AMBIENTAL: educar as comunidades, 
para a correta separação e armazenagem 
dos resíduos sólidos, bem como para o 

Av. Ariston de Azevedo, 10  
Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 4661.1056
camille@reciclazaro.org.br

consumo consciente, contribuindo para 
reduzir a quantidade de lixo nos rios, córregos 
e aterros.  Construir redes com diversas 
cooperativas e grupos de catadores para o 
fomento da reciclagem, e assim devolver a 
matéria-prima à cadeia produtiva, poupando 
recursos naturais e reduzindo a poluição. 

ECONÔMICO: gerar trabalho e renda, 
permitindo que os cooperados obtenham 
ganhos dignos para sua sobrevivência. 
Capacitar as cooperativas a melhorar os 
espaços de trabalho e os equipamentos, 
bem como sua gestão administrativa e 
organizacional de modo a conquistarem 
sua viabilidade econômica. Ajudar no 
planejamento financeiro dos cooperados 
a alcançarem sua autonomia financeira e  
inclusão social.

POLÍTICO: participar dos fóruns e redes de 
discussão e contribuir para a incidência 
política. Sistematizar e replicar o trabalho 
do programa as demais organizações, 
cooperativas e municípios do país, a fim de 
contribuir para o cumprimento das metas 
estipuladas na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.
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COOPERATIVAS INCUBADAS PELO PROGRAMA

Iniciativa incubada em 2008 no bairro 
do Butantã, idealizada por catadores e 
pessoas em situação de rua atendidas 
pela Reciclázaro e que hoje mantêm 
uma média de 40 cooperados. 
Nasceu como um centro produtivo, 
mas com a inclusão de pessoas da 
comunidade do bairro do Sapé, o 
projeto conquistou a autonomia, 
tornando-se a primeira cooperativa 
incubada pelo programa.                                                  
End. Rua Nella Murari, 40 - Parque 
Raposo Tavares - São Paulo

Incubada no CEFOPEA (Centro de Formação 
Profissional e Educação Ambiental), localizada 
no bairro do Belém, a cooperativa é resultado 
da articulação do programa com as empresas, 
comunidades e órgãos públicos. É a primeira 
cooperativa da cidade construída nos moldes 
ecológicos, com tijolos ecológicos, captação de 
água da chuva, biodigestor, telhas recicladas, 
entre outras técnicas e mantêm em média 16 
cooperados, usuários da rede socioassistencial 
da organização e de instituições parceiras.                                                                         
End. Av. Ariston de Azevedo, 10 – Belém - São 
Paulo

PÚBLICO ALVO: Pessoas de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade 
e risco social, carroceiros da comunidade e provenientes da rede 
socioassistencial.

INFRAESTRUTURA: Coordenação do Programa: 01 sala de 20 m², dentro do CEFOPEA.  

RECURSOS HUMANOS: 01 Coordenador, 01 Técnico de Segurança do Trabalho, 01 
Engenheiro de Produção, 01 Permacultor e 01 Engenhario Ambiental.
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OUTRAS COOPERATIVAS QUE COMPÕE A REDE DO PROGRAMA:

Nº Cooperados: 35

Nº Cooperados: 30

Nº Cooperados: 32

Nº Cooperados: 85

Nº Cooperados: 20

Nº Cooperados: 45

Nº Cooperados: 26

Nº Cooperados: 48
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TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS MENSALMENTE 
PELAS COOPERATIVAS APOIADAS PELO PROGRAMA 797

TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS PELAS 
COOPERATIVAS EM 2016 9564
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OBJETIVO: Prevenir acidentes dentro das 
cooperativas, aprimorando a segurança no 
trabalho.

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas. 
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2016: 960 horas.

AÇÕES NO PROGRAMA: 
-   Desenvolver a APR (Análise de Prevenção de 
Risco) e o PPRA (Programa de prevenção de 
riscos ambientais) nas cooperativas;
- Trabalhar a cultura prevencionista nas 
cooperativas, cuidando não apenas do espaço 
físico, mas também do cuidado com os 
cooperados.
- Possibilitar pequenas adequações nas dez 
cooperativas, como por exemplo: compra 
de fiação, conserto de máquinas, compra de 
tintas, etc;
- Promover encontros, convidando as 
cooperativas que atuam na cidade de São 
Paulo e regiões para compartilharem as boas 
práticas realizadas em seus trabalhos;

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

PROJETO GESTÃO SOLIDÁRIA E CRESCIMENTO CONSCIENTE

Nas cooperativas, as ações de capacitação e formação são 
realizadas através desse projeto, que visa fortalecer sua 
gestão, proporcionar qualidade na segurança do trabalho 
e implantar conceitos de segurança alimentar junto aos 
cooperados e seus familiares.
Esse projeto é realizado pela 
Associação Reciclázaro e 
patrocinado pela NOVELIS.

- Viabilização de curso de brigadista 
para 01 (um)  representante de cada 
cooperativa;
- Realizar palestras temáticas.
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AÇÕES NO PROGRAMA: 

- Implantar e ampliar as  hortas nas cooperativas, 
aumentando a capacidade de produção de alimentos.
- Construção de 1 (um) viveiro de mudas no CEFOPEA 
para abastecer as hortas das cooperativas,
- Promover encontros  mensais entre as cooperativas 
para incentivar a produção e o cuidado de diferentes 
tipos de alimentos  dentro das cooperativas. 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

     CARGA HORÁRIA SEMANAL: 32 horas
     CARGA HORÁRIA ANUAL – 2016: 1532 horas

ENGENHEIRA AMBIENTAL

     CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
     CARGA HORÁRIA ANUAL – 2016: 960 horas

     CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas
     CARGA HORÁRIA ANUAL – 2016: 960 horas

AÇÕES NO PROGRAMA: 

- Acompanhar o trabalho da equipe dentro das 
cooperativas dando o suporte necessário para as ações 
que são desenvolvidas em todos os eixos do projeto, 
- Pensar ações para melhorar a produtividade das 
cooperativas para que elas tenham sustentabilidade .

PERMACULTOR

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

AÇÕES NO PROGRAMA: 

- Auxiliar nas rotinas da gestão administrativas;
- Promover o intercâmbio entre as cooperativas  e os 
compradores de materiais recicláveis;
- Incentivar comemorações de datas especiais dentro das 
cooperativas, trabalhando a união e autoestima do grupo;
- Buscar soluções para o material das cooperativas que vão 
para o aterro sanitário.
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CAPACITAÇÃO - RELATÓRIOS TÉCNICOS  DO PROGRAMA

O objetivo dessa formação foi melhorar e padronizar 
as informações dos relatórios. O facilitador esclareceu 
e indicou pontos importantes que devem constar 
nos relatórios, através de algumas dinâmicas, onde os 
membros da equipe pudessem compartilhar situações 
reais e entenderem como elas devem ser descritas.

CAPACITAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS EXTENTINTORES

COMUNICAÇÃO COOPERATIVAS

CONTROLES: ORDEM DE SERVIÇO

Foi trabalhada, em todas as cooperativas, a importância 
do uso correto dos extintores. Os cooperados 
aprenderam sobre o tipo correto de extintor a ser 
utilizado, em caso de acidente e tiveram a oportunidade 
de manuseá-los também. Foi ressaltada a importância 
do trabalho em equipe.

Os representantes das cooperativas Recicla-Butantã, 
Vitória do Belém, Tiquatira, Tietê e Filadelphia receberam 
um kit de comunicação que o Programa Gestão Solidária 
e Crescimento Consciente desenvolveu, contendo 
um CD e um pendrive com o logotipo vetorizado da 
cooperativa, o guia de aplicação da marca, além de um 
lindo chaveiro personalizado para cada cooperativa. 

Representantes das Cooperativas Vitória do Belém, 
Coopere, Recifavela, Recicla-Butantã, Vira Lata, Tiquatira, 
Caminho Certo e Central Tietê receberam informações, 
da técnica de segurança, de como preencher uma OS 
(Ordem de Serviço) e qual a importância desse controle. 
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ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Dentro das cooperativas são detectados 
diferentes tipos de problemas de saúde 
relacionados à má alimentação, a 
dependência química e ao fator genético. 
Para facilitar o entendimento, o Programa 
de Gestão Solidária e Crescimento 
Consciente desenvolveu um Guia do Bem 
Estar, onde foram compiladas as principais 
patologias conhecidas e o que fazer 
para minimizar a incidência das doença, 
enfatizando que o guia não substitui a 
avaliação e acompanhamento médico.

Todos os meses foram realizados 
encontros de formação reunindo 01 (um) 
representante de cada cooperativa. Houve 
encontros com representantes da Novelis 
e da Educare, para explorar o eixo de 
gestão, realizar a prestação de contas do 
ano e apresentar o novo plano de trabalho. 
Foi enfatizada a importância de uma boa 
gestão administrativa para o crescimento 
e sustentabilidade do trabalho.
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IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS EPI’S

A técnica de segurança ministrou palestras em todas 
as cooperativas sobre a importância de utilizar os 
EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual). Todos os 
participantes foram orientados a utilizar o EPI adequado 
a atividade que desenvolvem dentro da cooperativa.

EXTINTORES NAS COOPERATIVAS

KIT DE SEGURANÇA - FICHAS DE CONTROLE

PALESTRA - ALIMENTAÇÃO X DOENÇAS CRÔNICAS

Com o objetivo de melhorar a segurança dos cooperados 
e das cooperativas, o Programa de Gestão Solidária e 
Crescimento Consciente viabilizou a troca de extintores 
nas dez cooperativas beneficiadas. A preocupação com 
os extintores não é priorizada nas cooperativas, por 
isso a conscientização de sua importância é um tema 
constantemente abordado nas reuniões.

Com o objetivo de melhorar a segurança dos cooperados 
foi desenvolvido um kit de segurança que contêm 
diferentes fichas de controles. Todas as cooperativas 
receberam a pasta e o treinamento para a utilização 
das fichas, que possibilita o controle das entregas de 
EPI’s, relatórios de acidentes, condição e validade dos 
extintores.

Foram ministradas, em todas as cooperativas, palestras 
abordando a relação da alimentação e as doenças, pois 
ainda existe um alto registro de problemas de saúde 
relacionados à má alimentação. O objetivo foi advertir 
e mostrar alternativas de alimentos para minimizar o 
desenvolvimento de doenças.
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PALESTRA - DIABETES MELLITUS E HÁBITOS SAUDÁVEIS

PALESTRA - ERVAS MEDICINAIS

PALESTRA - MANUTENÇÃO DA HORTA NAS COOPERATIVAS

SEGURANÇA DO TRABALHO - FORMAÇÃO CIPA - PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Realização de palestras sobre diabetes e hábitos 
alimentares saudáveis. O objetivo foi despertar o 
interesse dos cooperados para uma alimentação 
mais sadia. Os temas trabalhados foram as patologias 
identificadas entre os cooperados e o trabalho de 
prevenção às doenças sazonais.

Com a introdução das hortas nas cooperativas, foi 
realizado encontro para esclarecer sobre a correta 
utilização das ervas (pasta, chá, infusão) e a quantidade 
adequada para ingestão. Participaram desse encontro 
as cooperativas: Tietê, Tiquatira, Vitória do Belém, 
Filadelphia e Recicla-Butantã.

Com o intuito de alinhar os procedimentos sobre a 
manutenção correta das hortas, os representantes das 
cooperativas levaram para seus espaços húmus e torta 
de mamona para adubar suas hortas. 

A CIPA - Comissão interna de Previsão de Acidentes de 
trabalho é obrigatória em todas as empresas privadas. 
Nas cooperativas foi utilizado o mesmo conceito, 
com o objetivo de formar grupos de cooperados que 
multipliquem informações referente à segurança do 
trabalho, prevenção de acidentes, doenças do trabalho 
e promovam a saúde do cooperado.
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TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

Representantes das cooperativas participaram do curso 
de brigadista, onde tiveram a oportunidade de vivenciar 
situações reais e aprender como enfrentá-las. Com o 
objetivo alcançado, os representantes das cooperativas 
voltaram para suas bases, mais informados e conscientes 
de como proceder em um acidente. 

VISITA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO 
SOLIDÁRIA E CRESCIMENTO CONSCIENTE EM CINCO COOPERATIVAS

Foram realizadas visitas de encerramento em cinco 
cooperativas atendidas pelo programa, considerando o 
ciclo de três anos de acompanhamento. Durante a visita, 
a coordenadora do programa informou sobre os avanços 
referentes às atividades desenvolvidas e uma avaliação 
dos pontos positivos e negativos. O resultado desses três 
anos de atividade foi entregue em forma de prestação de 
contas às lideranças de cada cooperativa.
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HORTA E PAISAGISMO NAS COOPERATIVAS

VISITAS MONITORADAS ÀS COOPERATIVAS

VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS HORTAS

Com o objetivo de revitalizar as cooperativas e mudar 
sua representação frente às comunidades nas quais 
estão inseridas, foram implantados jardins e hortas 
em seus espaços. Pelas hortas, os cooperados tem a 
possibilidade de melhorar a sua alimentação e o jardim 
proporciona um conforto no ambiente da trabalho. 

As cooperativas recebem com frequência escolas 
e pessoas interessadas no processo de reciclagem, 
sendo acompanhados pelos cooperados que 
explicam desde a chegada do material até a 
comercialização dos resíduos.

O permacultor visitou as quatro novas cooperativas 
incluídas em novembro (2016) no Programa Gestão 
Solidária e Crescimento Consciente: Chico Mendes, 
Mofarrej, Casa do Catador e Cooperleste, com o objetivo 
de identificar o melhor local para implantação das 
hortas. As lideranças das cooperativas se prontificaram 
a limpar o espaço e conversaram sobre quais espécies 
seriam cultivadas. 
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ATIVIDADES EM REDE

A Cooperativa Filadelphia recebeu a equipe de 
estratégia que trabalha no posto de saúde para atualizar 
a vacinação dos cooperados. Os cooperados foram 
imunizados contra a Hepatite B e a Dupla adulto. Esse 
tipo de ação visa proteger as pessoas que trabalham 
com resíduos urbanos, preservando sua integridade, 
fortalecendo o grupo e minimizando a rotatividade.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

A empresa T4F solicitou ao Programa de Coleta 
Seletiva, o recolhimento dos materiais recicláveis no 
show do Black Sabbath. A Cooperativa Recicla-Butantã 
realizou esse trabalho no Estádio do Morumbi, com 
a participação de 35 cooperados. Utilizando dois 
caminhões, coletaram 1.148kg de alumínio, 30kg de 
aparas de plástico e 500kg de resíduos mistos. 

O Instituto Embelleze encaminhou alguns estudantes 
à Cooperativa Vitória do Belém com o intuito de 
atender os cooperados e seus familiares, oferecendo 
cortes de cabelos gratuitamente. Foram atendidos 15 
cooperados e 05 familiares.

COLETA SELETIVA NO SHOW DO BLACK SABBATH

CORTES DE CABELOS - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM

Representantes da Rede Paulista de Comercialização 
Solidária se reuniram no CEFOPEA para discutir e 
alinhar as coletas realizadas em conjunto na rede de 
Supermercados Pão de Açúcar e nos Correios. 

NOVOS RUMOS - REDE PAULISTA DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA 
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ATIVIDADES EM REDE

A empresa Tetra Pak é parceira das cooperativas de 
reciclagem, apoiando o trabalho, doando equipamentos e 
na aquisição de material. Desde 2015, a empresa começou 
a investir na formação de lideranças das cooperativas. O 
projeto “Cuidando do Futuro” teve a duração de 06 meses 
e incentivou os participantes no despertar do espírito de 
liderança. Participaram representantes das Cooperativas 
Vitória do Belém, Recifavela, Caminho Certo e Tietê.

A Vila Butantan, espaço localizado na rua Agostinho 
Cantu, que reúne diversos food trucks e lojas em 
containers, é parceira da Cooperativa Recicla Butantã e, 
em comemoração a semana do Lixo Zero, inaugurou 
uma exposição fotográfica com imagens da cooperativa. 
Esse tipo de ação melhora a autoestima dos cooperados, 
pois altera a visão do público, angariando respeito pelo 
trabalho que desenvolvem.  

Representantes do poder público da cidade de 
Salesópolis e da Associação Ares, que trabalham 
com a coleta e triagem do material reciclável, 
compareceram para conhecer de perto o trabalho 
que o Programa de Coleta Seletiva da Reciclázaro 
desenvolve. Na visita, percorreram o CEFOPEA e a 
Cooperativa Vitória do Belém, aprendendo mais 
sobre a realidade da coleta seletiva de São Paulo.

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS

RESSIGNIFICANDO VIDAS - TRABALHANDO A AUTO ESTIMA

MULTIPLICANDO CONHECIMENTO - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM
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ATIVIDADES EM REDE

Considerando a implantação da Coleta Seletiva porta 
a porta pela Prefeitura Municipal de São Paulo  e a 
adesão de algumas cooperativas (Tiete, Tiquatira 
e Recicla-Butantã) foi realizado encontro para 
que as cooperativas que já iniciaram os trabalhos 
descrevessem as dificuldades e apontassem as 
melhorias. 

RODA DE CONVERSA - DIFICULDADES E FACILIDADES DA 
COLETA SELETIVA PORTA À PORTA

O Programa de Coleta Seletiva realizou oficina no 
1º Festival Internacional de Percussão na Bahia. O 
objetivo foi apresentar a Reciclázaro e o Programa 
de Gestão Solidária e Crescimento Consciente para 
mostrar aos participantes que as dificuldades dentro 
das cooperativas são muito semelhantes, mas 
que é possível minimizar os problemas a partir da 
organização do trabalho.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
EM SP E SALVADOR.
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ATIVIDADES EM REDE

Moradores da Cidade Castillo Grande (Peru) realizaram 
visita para conhecer o trabalho desenvolvido no CEFOPEA 
e na Cooperativa Vitória do Belém, considerando que na 
cidade deles não existem cooperativas e o trabalho de 
triagem é realizado às margens do Rio Huallaga, onde o 
material é descartado. O objetivo era levar boas práticas 
da atividade para a cidade.

A Cooperativa Vitória do Belém recebeu a visita dos beneficiários do curso de Economia 
Solidária, viabilizado pela SMADS. Os visitantes puderam entender o que acontece com o 
material reciclável, quando descartado corretamente. Desde a chegada do material, através 
da coleta feita pelo poder público até a sua saída para a comercialização com a indústria. 

Representantes da coleta seletiva da Amlurb 
- Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – 
acompanharam dez visitantes do Chile para 
conhecer o trabalho da Cooperativa Vitória do 
Belém. A comitiva era composta por representantes 
do poder público e da sociedade civil do Chile e 
vieram estudar no Brasil, modelos de cooperativas e 
de trabalhos desenvolvidos com material reciclável.

VISITA MONITORADA - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM

VISITA DA AMLURB - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM
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ATIVIDADES NA COMUNIDADE

A Cooperativa Caminho Certo participou da coleta 
seletiva na Virada Cultural de São Paulo. Cerca de 20 
cooperados trabalharam no evento, à convite da 
Amlurb, que ofereceu alimentação e condução aos 
cooperados que focaram o atendimento na região 
central da cidade.

Contribuindo com o espírito colaborativo e 
valorizando os cooperados foram realizadas 
comemorações mensais dos aniversariantes nas 
cooperativas.

Representantes da Cooperativa Vitória do Belém, 
realizaram uma palestra no Instituto Macuco, 
localizado no Pari, onde apresentaram o trabalho que 
a cooperativa realiza e convidaram os participantes 
a conhecê-la. Esta palestra fechou o ciclo de 
comemorações do mês do meio ambiente. 

VIRADA CULTURAL - COOPERATIVA CAMINHO CERTO

COMEMORAÇÃO - ANIVERSARIANTES DO MÊS

PALESTRA - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM

ATIVIDADES DE LAZER
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EVENTOS E MÍDIA

COLETA SELETIVA NA COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM - 
PROGRAMA EXIBIDO 25/04/2016 CANAL 45

ENTREVISTA - SP CIDADE GENTIL - COOPERATIVA VITÓRIA DO BELÉM

A Cooperativa Vitória do Belém recebeu uma equipe 
de profissionais da área de comunicação do programa 
Biosfera. Esse programa é transmitido no canal 45 da 
TV aberta e a gravação teve como objetivo mostrar 
aos telespectadores o trabalho de uma cooperativa de 
reciclagem, como chega o material descartado e como 
é vendido para a indústria. Essa ação teve a parceria do 
CEMPRE que também participou da matéria.

A gravação foi realizada sobre o trabalho desenvolvido pela Cooperativa Vitória do Belém. Os 
cooperados Juliana, Luis Henrique e Maria Leni falaram sobre o trabalho que desenvolvem, 
o seu dia-a-dia e os benefícios de trabalhar dentro de uma cooperativa de reciclagem. 
A gravação aconteceu em parceria com o projeto SP Cidade Gentil que visa aumentar o 
diálogo com a comunidade sobre a importância da reciclagem, por meio de ações de arte, 
notícias, trabalho em cooperativas, serviços e uma web série.
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Programa de Intervenção 
Comunitária

Este programa baseia sua disseminação na 
metodologia de TRATAMENTO COMUNITÁRIO*, 
que consiste em “um conjunto de ações, 
instrumentos, práticas e conceitos, organizados 
em um processo que tem como finalidade, 
o melhoramento das condições de vida das 
pessoas que vivem em situação de exclusão social 
grave e o melhoramento das condições de vida 
da comunidade local” (MILANESE, 2009, p. 12).

Apesar de complexo, o trabalho comunitário 
pode ser explicado de uma forma simples: estar 
na comunidade. Esse é um dos fundamentos 
do trabalho e, por isso, são realizadas visitas 
domiciliares e abordagens da rua onde 
são vivenciados os problemas diários. O 
relacionamento com as pessoas é a fonte que 
permite explorar suas dificuldades e seus próprios 
potenciais, pois o trabalho visa favorecer que 
pessoas da comunidade tenham maiores relações 
entre outras pessoas e entre os serviços; sejam 
públicos, privados, ou de Organizações Não 
Governamentais.
É um processo que trabalha o pertencimento 

Rua do Gasômetro, 821  
Gasômetro • São Paulo/SP

03004-001 • (11) 3311.0421
tc@reciclazaro.org.br

e o estímulo da autonomia das pessoas da 
comunidade, estruturando as respostas NA 
comunidade, COM a comunidade e POR meio 
da comunidade, favorecendo o protagonismo 
comunitário e o desenvolvimento local. Reunir 
pessoas (as atendidas e as que ajudam a realizar 
os atendimentos), organizações privadas e 
públicas e formadores de opinião é uma das 
estratégias que permite construir ações que 
sejam compatíveis com as reais necessidades 
comunitárias.   
Em outras palavras, significa que o trabalho 
desenvolvido leva em conta o contexto 
comunitário. Percebe-se que o problema da 
exclusão social também está relacionado com 
a maneira com que cada comunidade trata o 
que ela considera ser um problema. Uma das 
averiguações é que a comunidade tende a 
excluir, expulsar ou transferir aquilo que não 
entende ou não sabe como solucionar, o que 
justamente incrementa o processo de exclusão 
e de desvinculação comunitária.

PÚBLICO ALVO: Pessoas da comunidade 
(crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos); 
conceder formação a outros profissionais e a 
rede de serviços interessadas no modelo.
RECURSOS HUMANOS: 01 coordenador.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Comunidade 
do Brás, Belém e Vila Romana; organizações e 
pessoas interessadas no modelo.

*A metodologia da Intervenção Comunitária é adotada 

em todas as unidades/programas da Reciclázaro.
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Centro de escuta diário, ao qual toda a 
comunidade possui acesso para expor as 
mais diversas demandas comunitárias e, 
mediante esta percepção, são realizados 
atendimentos individuais e em grupos, de 
acordo com as peculiaridades e necessidades 
apresentadas, concomitante à articulação de 
redes comunitárias que auxiliam a própria 
comunidade a obter recursos e respostas.
Os profissionais encaminham e acompanham 
as pessoas para a rede de serviços e de recursos 
comunitários, como Centros de Referências 
de Assistência Social – CRAS/CREAS, Centro de 
Acolhida, Unidade Básica de Saúde, Centro de 
Tratamento para Dependência Química, Cursos, 
além de outros dispositivos comunitários que 
envolvem lazer, cultura, atividades esportivas, 
etc.
As atividades realizadas na unidade são reflexos 
das necessidades da comunidade do Brás, 
verbalizadas na escuta e diagnosticadas nas 
ações (visitas domiciliares e atividades em 
rede). De modo a enfatizar nosso trabalho, 
propiciamos um espaço para troca de 
experiências e aprendizados, oferecendo cursos 
profissionalizantes, objetivando a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas atendidas e 
fomentando o empreendedorismo.
 O Espaço Gasômetro também abriga o Projeto 
“Lixo Eletrônico”, criado com o intuito de trabalhar 
a coleta de materiais eletroeletrônicos, doados 

Rua do Gasômetro, 821
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por empresas e pessoas físicas.  Ao receber estas 
doações, os profissionais selecionam e separam 
o material recebido, sendo que parte dele é 
desmontada e destinada ao descarte consciente; 
já as peças em bom estado são reutilizadas e 
algumas máquinas passam por manutenções/
adaptações para serem usadas nas unidades 
da associação, pelos profissionais e pessoas 
atendidas.

PÚBLICO ALVO: Pessoas da comunidade de 

ambos os sexos em situação de vulnerabilidade 

e risco social, em diferentes níveis.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 50 pessoas/

diariamente.

INFRAESTRUTURA: imóvel com 01 Recepção, 01 

sala de administração e atendimentos diversos, 

01 sala de atendimento social, 02 salas de oficinas, 

01 galpão para desmontagem de lixo eletrônico, 

01 sala de manutenção, 02 banheiros de uso 

coletivo, 02 banheiros para uso dos profissionais, 

01 Almoxarifado, 01 cozinha.

RECURSOS HUMANOS:  01 coordenador, 01 

assistente social, 01 psicólogo, 02 operadores 

comunitários, 01 operador par e 01 agente 

operacional.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado no bairro 

do Brás, atende predominantemente pessoas da 

comunidade local.

ESPAÇO GASÔMETRO



62  

ATIVIDADES EM REDE

GRUPO SOL – UNIÃO E SOLIDARIEDADE NO BRÁS

Grupo que discute demandas comunitárias, dificuldades 
encontradas no bairro e a importância do engajamento das 
pessoas da região junto  as politicas públicas. O outro aspecto 
se refere às vivências grupais no formato de rede na qual 
encontram um espaço para formação educacional e profissional, 
atendendo diversos eixos como saúde, educação continuada, 
segurança alimentar, mercado de trabalho, empreendedorismo, 
beleza e estética, melhoria de qualidade de vida, maternidade 
dentre outros. As estratégias utilizadas são múltiplas: palestras, 
dinâmicas, vídeos, debates, oficinas dentre outros.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Instituto Pró-diversidade

ATIVIDADES NA COMUNIDADE

VISITAS NA COMUNIDADE DO BRÁS

Em 2016, foram realizadas 235 visitas 
domiciliares pela equipe do Espaço 
Gasômetro, onde  são identificadas e 
apoiadas as demandas comunitárias, 
realizando os encaminhamentos 
necessários. O trabalho com as pessoas 
da comunidade é permitir que tenham 
maiores relações entre as pessoas, e entre 
os serviços, sejam públicos, privados, ou 
de organizações não governamentais. 
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CORPO EM MOVIMENTO

Esse grupo aconteceu semanalmente com uma fisioterapeuta e uma educadora física do 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. A atividade é direcionada para mulheres de 
terceira idade, moradoras da comunidade.  Com aulas práticas, alongamentos e exercícios, 
essa atividade auxilia na promoção da saúde física e na prevenção de doenças.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

ATIVIDADES ESPORTIVAS

A oficina de atividade física oferece às crianças e adolescentes, práticas corporais e esportivas 
do Boxe e vivências que estimulam o desenvolvimento da coordenação motora, cognição, 
sociabilização, participação e relações interpessoais, o que contribui para o crescimento 
individual e social. Todo o trabalho é mediado por um profissional especializado, que planeja 
e direciona as ações.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Voluntário

OFICINA DE ATIVIDADE FÍSICA - MODALIDADE ESPORTIVA DE BOXE
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

CAFÉ ENTRE AMIGOS

Os encontros ofereceram, de forma direcionada e interativa, 
apresentações com rodas de conversas, palestras e vídeos, 
onde se utilizou como temática de intervenção os CINCO 
EIXOS DA METODOLOGIA: Terapia, Organização, Educação, 
Assistência e Trabalho. Em cada encontro, estes temas foram 
trabalhados progressivamente, buscando maior integração 
e apropriação dos participantes junto às questões de vida 
pessoal. Os encontros são finalizados com confraternização, 
bate papo e lanche. 

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiros convidados: Instituto Macuco, Instituto Pró-

diversidade, UBS Brás.

CUIDAR E PREVENIR

Caracterizado por um café da manhã e uma breve palestra que aborda temas específicos 
voltados à saúde, (como DSTs, uso abusivo de drogas, e doenças infectocontagiosas), 
prevenção e tratamento. Os parceiros são estimulados a refletir sobre o cuidado e 
principalmente a prevenção em saúde, levando em conta a vertente da redução de danos. 
Em seguida, os participantes tem acesso à distribuição de preservativos, kit para higienização 
pessoal (banho), doações de roupas e encaminhamentos diversos.

 Î Periodicidade: Trêz vezez por semana
 Î Parceiros convidados: Instituto Pró-diversidade, UBS Brás.
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Atividade realizada pelos profissionais da psicologia e assistência social, também conta 
com o apoio do educador social. Em um encontro semanal, a equipe e os jovens da 
comunidade tratam temas de importância e relevância 
no seu desenvolvimento social e emocional, trabalhando 
desde atividades como dança e teatro, até criações lúdicas 
em desenho e pintura.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Grupo de apoio emocional formado por mulheres da comunidade do bairro do Brás, 
possibilitando um espaço de escuta, acolhimento e troca de saberes. O grupo é flexível, 
sendo o tema semanal inserido pelas participantes que utilizam esse momento como uma 
nova possibilidade de verbalizar e lidar com questões 
conflitivas. A atividade ocorre de forma cooperativa, sendo 
que mediante a escuta e o compartilhar, surgem estratégias 
coletivas e pessoais de superação das adversidades.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF)

GRUPO DE APOIO EMOCIONAL PARA MULHERES

O grupo reúne pessoas em situação de rua e/ou de vulnerabilidade social, sendo os 
temas  desenvolvidos e discutidos em rodas de conversas entre os participantes. A cada 
encontro consolida o que foi “falado” em uma prosa poética, com a formatação de textos 
para publicação que pode inclusive servir de forma de 
geração de renda para os participantes, que figuram como 
coautores da produção. A atividade é uma forma de catalisar 
as experiências traumáticas e ressignificá-las, de maneira a 
criar maior desenvolvimento de aspectos pessoais.  

 Î Periodicidade: Uma vez por semana
 Î Parceiro convidado: Instituto Pró-diversidade

SABEDORIA DAS RUAS

ESPAÇO JOVEM
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

GRUPO DE JOVEM E A SAÚDE

A necessidade de se criar esse espaço surgiu através dos atendimentos da equipe às 
famílias da comunidade e as dificuldades trazidas pelos responsáveis em lidar com questões 
específicas na formação emocional e até mesmo ética dos adolescentes. Refletindo sobre 
essa demanda, a equipe avaliou que se fazia necessário abordar e construir junto com esses 
jovens, novas possibilidades de explorar temas relevantes e presentes na vida de cada um 
deles. 
Foram tratados durante a Oficina, os seguintes temas e abordagens:
1. Promoção de vínculos familiares (valorização do núcleo familiar); Psicodrama 
2. A importância de falar dos sentimentos;
3. Convivência, ambiente e tolerância;
4. Importância das redes e uso delas;
5. O papel do professor;
6. Conflitos familiares: como lidar;
7. Que faz um psicólogo? Como ele pode te ajudar;
8. Que faz uma assistente social? Como pode ajudar você 
e a sua família;
9. HIV e suas conjecturas;
10. Vínculos afetivos - Dinâmica sobre como trabalhar 
sentimentos: 
11. Saúde bucal - O sorriso como cartão de visita;
12. Drogas e suas implicações;
13. Alcoolismo na adolescência;
14. Gravidez precoce;
15. Tabagismo na adolescência; 
16. Escolha da profissão e vestibular;
17. Tecnologia na atualidade;
18. Repetição familiar;
19. Vínculos afetivos; figura paterna;
20. O que é que é ser ético;
21. O que é ser cidadão.

 Î Periodicidade: Duas vezes por semana 
(duas turmas)

 Î Número de participantes: 30
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Foram promovidas no Espaço Gasômetro aulas de montagem e manutenção de 
computadores, utilizando peças usadas e reaproveitáveis que são coletadas pela triagem 
de Lixo Eletrônico, programa da Associação Reciclázaro. Os participantes aprenderam a 
identificar e trabalhar com ferramentas,  hardwares e outros dispositivos que compõem uma 
máquina, e ainda participaram de discussões sobre a influência e impactos da tecnologia 
em nossas vidas. Ao final do curso, os participantes que atingiram os níveis de avaliação, 
receberam o certificado de conclusão e o próprio computador que aprenderam a montar.
Paralelamente foram trabalhados com os jovens temas comuns do cotidiano (através de 
vídeos expositivos e rodas de conversa), importantes para o desenvolvimento emocional, 
social, educativo e familiar dos adolescentes.

 Î Periodicidade: Duas vezes por semana (duas turmas)          PESSOAS CAPACITADAS: 30

CURSOS MINISTRADOS

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
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CURSOS MINISTRADOS

Esta atividade visa proporcionar o fortalecimento de aspectos relacionados aos cuidados 
com a autoimagem e autoestima, através de atividades socioeducativas e práticas de 
embelezamento de mãos e pés. 
São oferecidas, por meio de dinâmicas e práticas de cuidado com a autoimagem e 
autoestima, vivências que estimulam uma melhor qualidade de vida para as adolescentes 
e adultos do sexo feminino e, concomitantemente, a comunidade se integra através do 
fortalecimento de vínculos e oferecimento de perspectivas quanto à geração de renda. A 
facilitadora da oficina e os participantes são membros da comunidade, com o intuito de 
fortalecer a rede de recursos locais.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana (duas turmas)          PESSOAS CAPACITADAS: 19
 Î Parceiro convidado: Voluntária da comunidade

AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA - 
COM PRÁTICAS DE MANICURE E PEDICURE
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A oficina visa oferecer, por meio de aulas teóricas e práticas, conceitos relacionados à história 
da maquiagem, características pessoais de peles, formatos de rostos, tipos de maquiagem, 
conceito sobre ética, relações humanas, saúde, cuidados com a autoimagem e autoestima. 
Através de dinâmicas, exposições, vivências e fortalecimento de aspectos que estimulam 
melhor qualidade de vida dos participantes, além da importante perspectiva da  geração de 
renda e estimulação para capacitação profissional.
A oficina estimula cuidado e fortalecimento da subjetividade, aliando a isso perspectivas de 
geração de renda e estimulando os participantes a buscar maior profissionalização; é um 
viés do trabalho de intervenção comunitária para fomentar trabalhos na comunidade do 
Brás.

 Î Periodicidade: Uma vez por semana (uma turmas)          PESSOAS CAPACITADAS: 15
 Î Parceiro convidado: Voluntária da comunidade

CURSOS MINISTRADOS

AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA – 
COM PRÁTICAS DE EMBELEZAMENTO FACIAL (MAQUIAGEM)
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EVENTOS E MÍDIA

1ª TARDE CULTURAL COMUNITÁRIA NO ESPAÇO GASÔMETRO

Direcionado para toda a comunidade, no dia 
23 de julho de 2016, o Espaço Gasômetro foi 
sede para um grande e caloroso evento que 
contou com a Rede de Recursos Comunitários 
que atua na comunidade do bairro do Brás.
Organizado pela equipe de trabalho do 
Espaço Gasômetro, pela assistente social 
Ruth de Matos Souza, pela psicóloga Erika 
Vallaro Caseiro e pelos membros da Equipe 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), o evento proporcionou uma animada 
tarde, que trouxe artistas e simpatizantes da 
arte para uma apresentação que envolveu: 
canto, teatro, dança, poesia, exposição de 
artesanatos e apresentação de capoeira.
Com uma proposta simples de entretenimento 
associada à ação comunitária, a 1ª Tarde 
Cultural proporcionou um encontro muito 
especial entre a comunidade e sua rede de 
recursos. 
O Espaço Gasômetro colocou um estande 
de material informativo sobre as Redes de 
Recursos Comunitários. 
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O dia 3 de dezembro foi uma data muito 
importante, pois 19 jovens se formaram 
na Oficina de Manutenção e Montagem 
de Microcomputadores, culminando na 
finalização de algumas etapas construídas 
e desenvolvidas pela equipe de trabalho, 
parceiros comunitários, jovens formandos e 
voluntários.
O curso possibilitou aos jovens a manusear, 
identificar, nomear, montar e desmontar 
aparelhos eletrônicos e assim contribuir com 
a formação e obtenção de uma ocupação, 
que viabilizará possibilidades reais de 
geração de renda e importante redução 
da pobreza e de danos. A relação entre a 
sustentabilidade e meio ambiente também 
foram trabalhados, uma vez que os materiais 
utilizados, são produtos descartados.
Realizado em parceria com o Colégio 
Eduardo Prado, Instituto Pró Diversidade 
e agentes auxiliadores comunitários, esse 
evento finalizou um ciclo de seis meses de 
muito aprendizado e novas experiências. 
Em 2017, os recém-formados terão a 
possibilidade de continuar a oficina em um 
nível mais avançado, com conhecimentos 
específicos em manutenção de impressoras 
e criação de redes.

A formatura contou com a participação 
maciça da comunidade e parentes e amigos 
dos jovens formandos. Os oficineiros foram 
homenageados pela sua dedicação e a 
entrega dos certificados de conclusão foi 
emocionante. No final, todos participaram de 
um delicioso coquetel de confraternização 
com delícias feitas especialmente pela 
padaria “Pão de Moça”. 
Essa oficina aconteceu entre maio e 
novembro de 2016 e nasceu por meio da 
leitura comunitária, que fez a equipe de 
trabalho notar a ausência de atividades 
voltadas para adolescentes e jovens da 
região. A partir de então, foi se construindo 
a ideia de montar uma oficina envolvendo 
o tema “tecnologia”, ao mesmo tempo em 
que pudesse ser útil no que diz respeito ao 
enfoque de capacitação para a inserção no 
mercado de trabalho e geração de renda. 

EVENTOS E MÍDIA

FORMATURA – OFICINA DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICRO
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CEFOPEA  - Centro de Formação 
                                      Profissional   
                                      e Educação Ambiental

Localizado no bairro do Belém, zona leste 
de São Paulo, o CEFOPEA foi criado com o 
objetivo de desenvolver novas estratégias 
ambientais, agregando trabalho e 
geração de renda, para instituir uma nova 
perspectiva de respeito e preservação 
dos seres humanos em relação ao meio 
ambiente.

Em um harmonioso e relaxante espaço 
verde de 10.000 m², o CEFOPEA concentra 
diversos sistemas ecologicamente 
sustentáveis, oferecendo um raro passeio 
interativo e didático, onde os visitantes 
e frequentadores podem se divertir e 
aprender mais sobre o meio ambiente e 
como cuidar dele.

Através de palestras, cursos e oficinas 
que promovem qualificação nos setores 
de jardinagem, horticultura, práticas 
de reciclagem e de sustentabilidade, 
disponibiliza uma programação que 
intensifica o fortalecimento comunitário, 
propiciando ações direcionadas ao 
segmento ecológico e promoção de 
atividades visando à conscientização da 
comunidade.

Av. Ariston de Azevedo, 10 • Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 4661.1056
admcefopea@reciclazaro.org.br

O CEFOPEA é um pequeno oásis pedagógico 
dentro da nossa metrópole, uma excelente 
opção para quem valoriza a natureza, se 
preocupa com aquecimento global e luta 
para preservar a saúde do nosso planeta. Eis 
algumas de suas ações:
- encaminhar pessoas formadas em 
jardinagem ao mercado de trabalho;
- atender o público que procura oficinas para 
aprimoramento profissional em horticultura 
urbana, técnicas e modalidades de trabalho 
como criação de jardins verticais, manutenção 
e poda, entre outras categorias direcionadas 
ao segmento ecológico;
- desenvolver o conceito e as técnicas 
ligadas à sustentabilidade, como o uso do 
aquecedor solar de baixo custo, produção de 
tijolo ecológico, uso da biocompostagem e 
captação de água da chuva, entre outras; 
- promover atividades de conscientização à 
comunidade.
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INFRAESTRUTURA: 
Espaço de 10 mil m² em terreno cedido 
pela Prefeitura de São Paulo, contendo 
uma casa com 08 salas técnicas/
formação, 01 cozinha, 01 refeitório e 01 
recepção, núcleos formativos externos 
(01 horta, 01 minhocário, 01 estufa, 01 
germinador, 01 composteira, 01 área 
de Sistema Agroflorestal (SAF) e 01 
estufa de aquaponia).

RECURSOS HUMANOS: 
01 Coordenador, 02 Instrutores 
técnicos, 01 Auxiliar administrativo, 
02 Agentes de segurança, 02 
Jardineiros, 02 Agentes operacionais, 
01 Cozinheira.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: 
Localizado no bairro do Belém, atende 
pessoas de diversas comunidades e    
regiões de São Paulo.

O CEFOPEA oferece diversas atividades ambientais direcionadas às escolas, empresas, 
organizações sociais e a comunidade em geral. 

Visita Ambiental Monitorada 
Oferece um roteiro completo para quem deseja conhecer as diversas técnicas ambientais 
existentes no local. No caso das escolas, o intuito também é reforçar os temas trabalhados 
em salas de aula, promovendo a educação ambiental e despertando o olhar socioambiental 
para os problemas atuais. 

Gestão de Resíduos Sólidos 
Com o objetivo de difundir a educação ambiental, conscientizar e preparar pessoas para se 
tornarem multiplicadores, promovendo a inclusão social através da coleta seletiva de resíduos 
sólidos urbanos, o espaço oferece:

  Implantação de Coleta Seletiva
  Compostagem       
  Palestra sobre descarte adequado de resíduos
                    Estudo dos resíduos sólidos e análise de impacto ambiental
  Coleta de resíduos eletrônicos
  Diagnóstico de resíduos sólidos em municípios

ATIVIDADES AMBIENTAIS
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AQUAPONIA URBANA
Criação de peixes integrada ao cultivo de 
plantas, feito na água, de forma mais econômica 
e orgânica, sem necessidade do uso de terra. 
É o primeiro espaço de aquaponia urbana na 
cidade de São Paulo e possivelmente um dos 
únicos com acesso livre no país.

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
Sistema de geração de energia elétrica, por 
meio das chamadas células fotovoltáicas que 
são montadas em módulos ou painéis solares, 
transformando a radiação solar diretamente 
em energia elétrica, através do chamado “efeito 
fotovoltáico”.

HORTAS VERTICAIS E SUSPENSAS
Técnica de produção que permite o cultivo 
de hortaliças e frutas com menor custo, em 
diferentes ambientes e estruturas. Os alimentos 
podem ser produzidos em muros, paredes, 
fachadas, varandas, unindo a otimização 
do espaço à possibilidade de produção de 
alimentos orgânicos mais saudáveis. 

Produção de Alimentos
  Implantação de horta convencional, 

suspensa e vertical
  Construção de Sistema de Aquaponia

  Criação de Compostagem
  Ecogastronomia: conceitos e 
práticas de sensibilização

O QUE TEM 

DE BOM NO 

CEFOPEA

Serviços de Jardinagem e Intervenção 

Paisagística
Realizamos serviços de jardinagem e 

intervenção paisagística em empresas, 
residências, escolas, entre outros, aplicando 

técnicas no solo e também em paredes 
(parede verde) que tornam o espaço mais 

atrativo e aconchegante. 

Cursos Ambientais 
Também são realizados cursos de: 

  Jardinagem     
  Hortas Verticais e Suspensas 

  Aquaponia       
  Zeladoria de Praças
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SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)
O SAF alia a produção 
de alimentos com a 
conservação do solo, 
podendo ser utilizado 
para minimizar impactos 
ambientais, restaurar 
áreas verdes e recuperar 
espaços degradados.

COMPOSTAGEM (MINHOCáRIO)
Reciclagem de matéria 
orgânica, cujo resultado 
é um adubo orgânico 
(biofertilizante), rico em 
minerais e nutrientes, 
utilizado em vasos, 
hortas e jardins.

BIODIGESTOR E FILTRO DE RAÍZES
Sistema de tratamento 
do esgoto através da 
decomposição anaeróbica. 
Responsável pela primeira 
etapa do tratamento de 
esgoto, que termina na 
área de raízes, como um 
biofiltro, fortalecendo 
assim a recuperação do 
ecossistema natural local.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA
Coleta das águas pluviais, 
a partir dos telhados das 
estruturas existentes, 
tornando-a própria para 
uso em fins não potáveis, 
como irrigação de 
plantas e a higienização 
dos espaços.

JARDIM SENSORIAL
Espaço idealizado com 
o intuito de aguçar os 
sentidos das pessoas que 
vivem em grandes centros 
urbanos, despertando a 
importância de ações que 
resgatem a interação entre 
o homem e a natureza. 

COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

vitória do belém
Realiza coleta, triagem e prensagem de 
resíduos sólidos urbanos (papel, plástico, vidro, 
metais, óleo usado). São ofertadas informações 
sobre o descarte adequado do lixo, como 
funciona o processo de retorno do resíduo e a 
importância desta atividade como geração de 
emprego e renda.

CINECO - CINEMA ECOLÓGICO
Ambiente estruturado para apresentações 
visuais, palestras, debates, encontros e exibição 
de filmes com temáticas selecionadas de 
acordo com o público visitante.
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CANTOS DA LEITURA
Área reservada para o incentivo do hábito da 
leitura, prioritariamente dos colaboradores 
das cooperativas de catadores, mas também 
atende visitantes e pessoas da comunidade. O 
acervo inicial conta com 1.200 livros de diversos 
títulos direcionados para crianças e adultos, 
além de material técnico sobre reciclagem, 
sustentabilidade e meio ambiente. 

INCLUSÃO DIGITAL
Introdução à informática, 
criada com o intuito de 
atender jovens, idosos e 
pessoas da comunidade 
em situação de 
vulnerabilidade, sem 
condições de acesso à 

internet.

ACADEMIA DA LONGEVIDADE
Espaço aberto, equipado com diversos 
aparelhos de ginástica, específicos para atender 
prioritariamente aos idosos da comunidade, 
incentivando a prática de exercícios corporais 
e o envelhecimento ativo e saudável.

Padaria e Lanchonete Pão de Moça
Padaria, situada no local, que abastece as 
unidades da associação e também ao público. 
Iniciativa de mulheres que ultrapassando 
sua situação de vulnerabilidade, refizeram 
seus projetos de 
vida e atuam como 
microempreendedoras no 
segmento da alimentação.

O CEFOPEA ABRIGA TAMBÉM 02 
COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA 

ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO:

PROGAPI - Programa de Atenção à Pessoa Idosa

Este programa visa 
atuar como um elo de 
articulação, de parceria 
entre todas as iniciativas 
que existem em favor 
das pessoas idosas, 
além de acompanhar e 
supervisionar todos os 
projetos do segmento 
idoso existente na 
organização.

* Descrição das atividades desse programa - páginas  28 a 41.

Programa de Coleta Seletiva e Geração de Renda

O Programa de Coleta 
Seletiva nasceu para 
fomentar a educação 
ambiental e promover 
a inclusão social, através 
da coleta seletiva 
de resíduos sólidos 
urbanos. 

* Descrição das atividades desse programa - páginas 42 a 59.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

OFICINAS DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS

As oficinas visam divulgar e promover, através da Ecogastronomia, novos modelos e práticas 
de preparo com a utilização total dos alimentos, buscando a redução do desperdício e 
tornando-os cada vez mais acessíveis para todos. 

Oficina 5: 
Verão Gelado: Sorvetes e Picolés Saudáveis 
29/01/2016

Oficina 6: 
Indo Além do Trigo, Conhecendo as Farinhas do Brasil 
26/02/2016

                                              Obs.: Oficinas realizadas em parceria com a:
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

O lançamento foi realizado no dia 03 de 
maio de 2016, objetivando a formação 
profissional e trabalhar aspectos relacionados 
à empregabilidade, estabelecendo contato 
com empresas para contratação de seus 
participantes, proporcionando oportunidades 
de preparo profissional para pessoas em 
situação de rua. Além de contribuir para o 
manejo correto do cuidado com as praças, 
intensificando a importância das ações de 
sustentabilidade. Tivemos a participação de 50 
pessoas no evento, incluindo os convidados, 
assistidos pelo projeto e a equipe Reciclázaro.

A PUC - Pontifícia Universidade Católica - realizou 
uma visita monitorada ao CEFOPEA; 89 alunos 
conheceram o espaço, com foco nas hortas, estufa de 
mudas, aquaponia e central de triagem, as quais foram 
devidamente apresentadas quanto suas características, 
funcionamento e finalidade de cada tema/área/técnica. 
Toda visita foi aberta ao diálogo entre as partes, no 
qual foram sanadas dúvidas e curiosidades sobre as 
respectivas áreas.

LANÇAMENTO DO PROJETO GUARDIÕES DA PRAÇA

VISITA MONITORADA - PUC
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ATIVIDADES AMBIENTAIS

SEMANA DO VOLUNTARIADO 

Durante a semana de voluntariado, funcionários da empresa SAGE dedicaram algumas 
horas de seu trabalho na realização de diversas atividades nas áreas ambientais do CEFOPEA: 
rega, limpeza das áreas arborizadas, plantio e replantio de mudas em alguns dos espaços 
como o Jardim Sensorial.

VISITAS MONITORADAS

Durante o ano de 2016 foram realizadas 960 visitas 
monitoradas ao CEFOPEA, voltadas prioritariamente aos 
alunos da rede pública de educação e para os moradores 
da comunidade.  O roteiro abrange diversas atividades 
como hortas (hortas verticais, suspensas e tradicionais), 
Estufa de mudas, Compostagem e Minhocário, Sistema 
de Aquaponia, Sistema Agroflorestal, Biodigestor, Filtro 
de Raízes, Central de Triagem de Materiais Recicláveis, 
entre outras.
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ATIVIDADES AMBIENTAIS

Com a implantação do Projeto Ser Sustentável (agosto/2016), financiado 
pelo Instituto das Irmãs da Santa Cruz foi possível o alinhamento 
entre atividades relacionadas à Educação Ambiental e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN).  Foram realizadas nesse projeto, 13 visitas 
monitoradas, atendendo 706 pessoas de diversas idades, vindos de 
diversas localidades. 

As visitas ao Cefopea ocorreram de modo diferenciado, considerando à temática, à 
linguagem e a faixa etária do público atendido.

Todas as visitas de escolas públicas foram finalizadas com oficinas práticas de plantio de 
mudas (hortaliças, temperos ou medicinais), em garrafa PET, embalagens cartonadas 
(Tetrapak) ou vasos doados, os quais os participantes levaram para casa. 
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A cada visita foi realizado um momento avaliativo, no qual os alunos puderam desenhar o 
que viram ou expressar suas emoções em uma roda de conversa. Desta maneira, diversas 
dúvidas foram sanadas, curiosidades foram aprofundadas e ideias foram geradas no grupo.

Nas visitas da comunidade e instituições, as conversas foram mais informais, em geral 
sobre curiosidades, questões ambientais, ideias sustentáveis, cultivo de plantas em hortas 
e jardins, ideias para se realizar em casa, mudança de hábitos, assuntos ligados às relações 
socioambientais, produção orgânica e doméstica, utilização de composto, biofertilizantes e 
adubos químicos, etc.

ATIVIDADES AMBIENTAIS
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ATIVIDADES EM REDE

O almoço contou com a presença de diversos convidados 
e de representantes da Cargill, Márcio Barela (Coordenador 
de Sustentabilidade) e da Fundação Cargill, Perla Steirensis 
(Analista de Projetos), que foram presentados com ecobags 
personalizadas, produzidas pelos participantes das oficinas 
produtivas da Casa São Lázaro.

ALMOÇO DE SENSIBILIZAÇÃO ECOGASTRONÔMICO

O Almoço de Sensibilização foi elaborado com o objetivo de promover uma alimentação 
saudável, com a introdução de novos conceitos e práticas no preparo das refeições, 
utilizando alimentos inusitados encontrados na natureza e outros produzidos de maneira 
ecossustentável.  

Almoço IV - 
A Cozinha Caiçara 
18/03/2016

Essa atividade marcou o encerramento do Projeto Incluindo Novos Sabores, que iniciou em 
abril de 2015, realizando diversos cursos e oficinas no Cefopea.

Obs.: Atividade realizada em parceria com a:
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ATIVIDADES EM REDE

Diálogo entre vários representantes de unidades 
socioassistenciais para discussão e promoção de 
integração de esforços, recursos e meios, articulação 
dos serviços com a rede de serviços de proteção 
social básica e especial.

Um palestrante voluntário da empresa 
SAGE, orientou 11 participantes sobre ações, 
comportamentos e atitudes adequadas no 
planejamento e utilização dos recursos financeiros 
pessoais, competência individual para tomar 
decisões assertivas na gestão de suas finanças. 

Palestra direcionada aos alunos do curso de 
Texturização e Pintura Decorativa, que receberam 
informações sobre empreendedorismo e 
cooperativismo.

Um palestrante voluntário da empresa SAGE 
abordou sobre a motivação do trabalhador e 
como os líderes podem promover as mudanças 
que tornarão suas equipes mais motivadas, 
comprometidas e mais produtivas, além de dar 
dicas sobre gerenciamento dos negócios. 

ENCONTRO CENTRO POP MOOCA - DISCUTIR AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
PARA PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

PALESTRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE

PALESTRA - EMPREENDEDORISMO E COOPERATIVISMO

PALESTRA - LIDERANÇA E NEGÓCIOS
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CURSOS MINISTRADOS

Curso ministrado pela Reciclázaro, em parceria com a  
AlfaSol, dirigido ao aprendizado da leitura, da escrita e ao 
fortalecimento de conteúdo do Ensino Fundamental– Ciclo I.
PESSOAS CAPACITADAS: 18

Foram realizados 02 cursos, sendo um apoiado pelo Instituto Cyrela (Projeto Cidadania 
Verde) e o outro pela Porto Seguro,  direcionado aos profissionais da própria empresa.
PESSOAS CAPACITADAS: 22

Formação básica que é parte do Projeto Cidadania Verde, 
apoiado pelo Instituto Cyrela que viabiliza a recolocação 
profissional em área complementar à construção civil. 
O curso é destinado a qualificar trabalhadores da 
construção civil, pintores e prestadores de serviços em 
reformas e pequenas obras em geral.
PESSOAS CAPACITADAS: 14

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CURSO DE JARDINAGEM

TEXTURIZAÇÃO E PINTURA DECORATIVA
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O projeto ofereceu formação profissional, trabalhando aspectos 
relacionados à empregabilidade, agregando esforços para proporcionar 
oportunidades de preparo profissional para pessoas em situação de rua, 
além de contribuir para o manejo correto do cuidado com as praças, 
intensificando a importância das ações de sustentabilidade.

Os participantes foram pessoas atendidas pelo POT – Programa Operação Trabalho  - da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE) e o projeto 
foi patrocinado pelo Instituto Cyrela. 

PESSOAS CAPACITADAS: 31

Foi ministrado 01 curso sobre manuseio ecológico 
do solo e produção de alimentos aliada à geração de 
serviços ecossistêmicos, intensificando os benefícios 
econômicos e ecológicos para uma sociedade 
sustentável. 

PESSOAS CAPACITADAS: 13

CURSOS MINISTRADOS

CURSO ZELADORIA DE PRAÇA -
 PROJETO GUARDIÕES DA PRAÇA

CURSO - SISTEMAS AGROFLORESTAIS
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CURSOS MINISTRADOS

Curso sobre sistema inclusivo de cultivo de hortaliças em canteiros verticais para a 
otimização de espaços com a produção de alimento. Conhecido como horta vertical, uma 
técnica de jardinagem que utiliza vários recursos para permitir que as plantas cresçam para o 
alto ao invés de crescer horizontalmente, como é comum. A grande vantagem dessas hortas 
consiste na flexibilidade de acomodação, podendo ser colocada em espaços diversos, como, 
por exemplo, varanda e na área de serviço.

PESSOAS CAPACITADAS: 26

Ensino de produção de hortaliças em canteiro elevado, unindo a otimização do espaço à 
possibilidade de produção de alimentos orgânicos para uma vida saudável. Normalmente é 
cultivado um tipo de alimento ou planta genericamente em cada espaço. Entre as principais 
vantagens da produção suspensa está o alto rendimento em pequenos espaços e um 
melhor controle da horta (quantidade de água e de nutrientes), obtendo qualidade superior 
do produto comparado ao cultivo tradicional.

PESSOAS CAPACITADAS: 14

CURSO - HORTA VERTICAL

CURSO - HORTA SUSPENSA
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                                CASA SÃO LÁZARO 
Centro de Acolhida 
com Inserção 
Produtiva         

No bairro do Brás, região central da cidade, o 
Centro de Acolhida Casa São Lázaro* acolhe, 
em período integral ininterruptamente, 100 
homens (acima de 18 anos)  em situação de 
vulnerabilidade social, através de procura 
espontânea ou proveniente da rede 
socioassistencial. Homens que, pelos motivos 
mais distintos, se encontram em uma fase 
de fragilidade, tanto física como psicológica. 
Proporcionar cuidados básicos e prover 
informações de seus direitos como cidadãos 
fazem parte da responsabilidade primordial 
desta casa.
No período diurno promove atividades 
socioeducativas, além de oferecer diversas 
oficinas de capacitação e geração de renda, 
visando o desenvolvimento de habilidades 
técnicas, em espaços de trabalho cooperativo 
e associativo para incentivar as relações 
interpessoais entre os conviventes e, 
consequentemente, na sociedade.
Uma equipe de profissionais especializados 
atua de forma integrada, por meio de 
procedimentos que envolvem: acolhida 
diferenciada com dinâmica de boas-vindas, 
informações e esclarecimentos quanto às 
rotinas, explicação sobre o regimento interno 
e serviços disponibilizados no equipamento, 
escuta qualificada, orientações quanto ao 
projeto de vida, encaminhamentos para a rede 
de serviços conforme a demanda, identificação 

R. Brigadeiro Machado, 243/253  • Brás • São Paulo/SP
03050-050 • (11) 2693.8015

casasaolazaro@reciclazaro.org.br

das problemáticas apresentadas e oferta de um 
espaço de reflexão, em um ambiente harmonioso 
e equilibrado.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 100 vagas 
noturnas para acolhimento e 60 vagas (ambos os 
sexos) diurnas para inserção produtiva. 
INFRAESTRUTURA: Espaço alugado pela SMADS 
contendo: 01 recepção, 01 bagageiro, 01 sala de 
convivência, 06 quartos (sendo um destinado à 
acessibilidade), 02 salas para atendimento social, 
01 sala para atendimento psicológico, 01 sala para 
administração, 01 sala para reunião, 11 banheiros, 
08 chuveiros, 01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 
01 lavanderia, 01 sala de vestiário (funcionários), 08 
salas para oficinas, 01 sala para biblioteca, 01 sala 
de inclusão digital, 03 sala para almoxarifados, 01 
sala para atividades socioeducativas. 
RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de serviços, 
01 Assistente técnico, 08 Orientadores 
socioeducativos, 02 Assistentes sociais, 01 
Psicólogo, 01 Técnico Especializado das oficinas, 
04 Oficineiros, 02 Cozinheiras, 09 Agentes 
Operacionais. 
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Desenvolvido 
no bairro do Brás, região central da cidade, 
atende população masculina através de 
procura espontânea ou proveniente da rede 
socioassistencial.

*Serviço conveniado:
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Realizadas semanalmente para discussão e realinhamento de ações, de forma a proporcionar 
à demanda atendida, um serviço de qualidade.

Realizada quinzenalmente com o objetivo de discutir 
novas diretrizes, alinhamento de informações, 
desenvolvimento do trabalho e definição de metas 
do mês.

Participação da equipe técnica para desenvolvimento 
de outras formas de linguagem (técnicas expressivas) 
como auxiliar nas intervenções psicossociais com 
perspectiva de potencializar as resoluções de 
conflitos, o desenvolvimento de competências 
pessoais, o treino de habilidades sociais, entre outras 
situações do cotidiano de atuação com pessoas em 
situação de rua.

Parceria entre CREAS MOOCA, SMADS e a Central de 
Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil 
– UNISOL BRASIL, visando criar políticas públicas para 
economia solidária, protagonismo e consolidação da 
rede de Artesanato Solidário em São Paulo.

REUNIÕES COORDENAÇÃO/EQUIPE TÉCNICA

REUNIÕES EQUIPE TÉCNICA DO NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA

CURSO FORMAÇÃO EM ARTETERAPIA COMUNITÁRIA

CURSO DE FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA E 
OFICINAS DE EXPERIMENTAÇÃO PRODUTIVA
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ATIVIDADES CULTURAIS

Passeios direcionados aos participantes das oficinas do Núcleo de Inserção Produtiva, visando 
à promoção da cultura em várias vertentes artísticas, conhecimentos gerais, conscientização 
da preservação da natureza e outros assuntos que enriqueçam a erudição e a criatividade.
Entre os locais visitados, estão: Solo Sagrado de Guarapiranga, Museu de Zoologia da USP, 
Espaço Cultural Museu Cata-Vento, FILE (Feira Internacional de Linguagem Eletrônica), Vila 
de Paranapiacaba, Fábrica de Vidro - UBV Vidro Design, Jardim Botânico de São Paulo.

Educadoras do Museu de Imigração 
visitaram a Casa São Lázaro para a realização 
do “Projeto Sonoricidades”, que objetivava a 
sensibilização auditiva. 

ATIVIDADES EXTERNAS

PROJETO SONOROCIDADES
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ATIVIDADES EM REDE

Reuniões realizadas pela equipe técnica com os profissionais 
da saúde da UBS-Brás, para informações e esclarecimentos 
quanto à discussão de casos, bem como de devolutiva dos 
trabalhos em andamento. Ações de prevenção à tuberculose, 
coleta de exames para todos os conviventes, vacinação contra 
o vírus H1N1-Influenza, atendimentos individuais semanais.

PARCERIA UBS BRÁS

Recebemos alunos e professores do colégio para 
uma visita monitorada, com o objetivo de que os 
mesmos tenham uma cidadania participativa. No 
final da visita, os alunos realizaram doações de roupas 
masculinas, participando entusiasmadamente de um 
verdadeiro trabalho social.

O projeto social Aliados do Bem realizou uma grande 
doação de roupas e calçados.  Os conviventes 
puderam escolher peças que necessitavam. 

Registramos a visita da técnica, representante 
cadastral da SUTACO, para avaliação e cadastramento 
dos usuários pertencentes ao Núcleo de Inserção 
Produtiva para a retirada da Carteira Nacional 
da SUTACO, que possibilitará aos mesmos 
comercializarem suas peças como artesãos.

VISITA COLÉGIO TALES DE MILETO

ALIADOS DO BEM

REGISTRO NA SUTACO
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Realizada pela coordenação e equipe técnica, 
com a participação de todos os conviventes, 
propiciando um espaço democrático para 
discussão de forma participativa quanto às 
questões pertinentes a utilização do espaço, 
conservação dos espaços coletivos e a 
socialização entre conviventes.

ASSEMBLEIA MENSAL – CENTRO DE ACOLHIDA

Esse grupo tem como finalidade acolher a demanda latente 
dos conviventes que necessitam de orientação emocional e 
psicológica, através de uma escuta coletiva, compartilhando 
experiências e emoções.

Esse grupo quinzenal se caracteriza pelas demandas 
específicas de conviventes que possuem a problemática da 
dependência química, onde o trabalho conjunto possibilita 
a explanação de angústias, relato de casos e apoio mútuo.

GRUPO DE APOIO PSICOLÓGICO – CENTRO DE ACOLHIDA

GRUPO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CENTRO DO ACOLHIDA

Grupo idealizado para atender novos conviventes. 
Realizado semanalmente, tem o intuito de acolher, 
apresentar a proposta da associação, da equipe de 
trabalho, explicitar o regulamento interno da casa, 
mostrar, ofertar e clarificar as opções das oficinas.

GRUPO DE ACOLHIMENTO – CENTRO DE ACOLHIDA
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

GRUPO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL – CENTRO DE ACOLHIDA

Quinzenalmente, este grupo aborda assuntos referentes 
às questões profissionais como: elaboração de currículos, 
orientações sobre postura nas entrevistas, procedimentos 
na procura de recolocação no mercado de trabalho.

GRUPO SAÚDE INTEGRAL – CENTRO DE ACOLHIDA

ASSEMBLEIA MENSAL – NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA

REUNIÃO GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA –
NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA

Reuniões semanais cujo enfoque é promover 
ações mediante abordagens educativas, visando a 
disseminação da informação e o incentivo de práticas 
saudáveis para a melhoria da qualidade de vida integral.

Reuniões com o grupo de participantes das oficinas 
do Núcleo de Inserção Produtiva, visando trabalhar 
a autonomia individual com o direcionamento na 
construção do projeto de vida e questões colaborativas 
sobre eventos, atividades externas.

Esse grupo destina-se exclusivamente aos artesãos 
participantes das oficinas do Núcleo de Inserção 
Produtiva da casa. Quinzenalmente, esse grupo se 
reúne e tem o objetivo de estreitar o vínculo entre os 
participantes, discutir assuntos das oficinas e promover 
a aderência ao projeto de vida.
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Atividades com palestras de convidados, abordando 
diversos assuntos: homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, para as usuárias que fazem parte do Núcleo de 
Inserção Produtiva, Saúde Bucal, Distúrbios Psicológicos 
do Cotidiano, Elaboração de CV, Entrevista de emprego 
como Mercado de trabalho, Perfil do Colaborador Atual.

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Realizadas semanalmente para incentivar a participação 
dos usuários do Núcleo de Inserção Produtiva nas feiras de 
artesanatos que ocorrem durante o ano inteiro na cidade 
de São Paulo, bem como o levantamento de interesses 
nas atividades socioeducativas externas.

REUNIÃO DAS OFICINAS

Realizada semanalmente com o objetivo de promover 
a aproximação entre os conviventes para fortalecimento 
dos relacionamentos interpessoais, além de   
fundamentar a autonomia de cada um, conforme o PIA 
(Plano Individual de Atendimento). 

Aplicação do aprendizado do Curso de Arteterapia 
com os conviventes, orientando como trabalhar a 
relação interpessoal no ambiente que se encontram 
e a importância do autoconhecimento para melhor 
convivência coletiva.

PONTO DE ENCONTRO

SESSÃO DE ARTERAPIA

PALESTRAS PONTUAIS
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS – NÚCLEO DE SERVIÇO

Atividades diárias realizadas no período matutino, sobre temas como cidadania, direitos 
humanos, discriminações, atualidade, através de dinâmicas, debates e rodas de conversas.

PREPARAÇÃO PARA A DECORAÇÃO DO NATAL

Juntamente com equipe técnica, os conviventes confeccionaram a decoração de natal, 
usufruindo de um momento de trocas de experiências no qual os usuários identificaram 
suas prioridades, qualidades, dificuldades, objetivos.
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ATIVIDADES DE LAZER

Celebrada mensalmente, é uma das atividades 
mais apreciadas e de maior participação dos 
conviventes, cujo objetivo é resgatar a importância 
do compartilhamento, de pertencer a um grupo e 
poder dividir suas emoções com outras pessoas.

Atividade realizada mensalmente com os 
participantes das oficinas do Núcleo de Inserção 
Produtiva para promover a integração entre as 
pessoas, em um clima descontraído e de amizade.

Visando ampliar as opções de lazer do centro de 
acolhida, foi realizado torneio interno de jogo de 
damas, onde dezoito conviventes disputaram 
partidas eliminatórias até a grande final. 

Com a ajuda dos oficineiros, a equipe técnica organizou a decoração e o cardápio. Todos os 
integrantes das oficinas do Núcleo de Inserção Produtiva degustaram comidas típicas de 
São João e confraternizaram ao som de músicas juninas.

CINE PIPOCA

TORNEIO DE DAMA

FESTA JUNINA

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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ATIVIDADES DE LAZER

No dia 24 de dezembro, os conviventes degustaram uma ceia natalina com cardápio 
especial, com direito à mini-panetone e outras sobremesas. O ambiente foi decorado pelos 
funcionários, contando com a colaboração de alguns usuários.

O jantar do réveillon também foi especial, 
onde todos puderam saborear um menu 
especial, preparado carinhosamente para 
comemorar a passagem de ano. O ambiente 
foi decorado festivamente pelos funcionários, 
com a colaboração de diversos usuários..

COMEMORAÇÃO NATALINA

COMEMORAÇÃO ANO NOVO
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O Núcleo de Inserção Produtiva tem como objetivo promover a preparação da pessoa em 
situação de rua e/ou vulnerabilidade social, para a inclusão no mercado de trabalho. Sua 
abordagem favorece o desenvolvimento de competências humanas, habilidades sociais 
e contribui para o exercício da cidadania por meio do trabalho, pois busca atender cada 
cidadão de forma específica, resgatando seus valores pessoais.
Oferece capacitações em artes manuais e ações de sensibilização para a geração de 
trabalho e renda, inclusive na perspectiva da economia solidária, através de oficinas lúdicas 
e atividades socioeducativas. Os trabalhos são executados na perspectiva de atuar de forma 
aglutinadora na construção do projeto de vida. 
As oficinas de artesanato utilizam materiais descartados e reutilizáveis para a fabricação de 
produtos e objetos de uso pessoal, decoração e outros. A finalidade é desenvolver ações 
de integração produtiva, despertando interesse por uma nova atividade, fortalecendo a 
autoestima e a retomada do estágio produtivo. 
Dentre as técnicas oferecidas nas oficinas, contamos com atividades em tapeçaria, costura, 
serigrafia, papelaria artesanal, fusing e jateamento de vidro. As oficinas funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Os usuários são capacitados para desenvolver trabalhos que 
estimulem a sua criatividade, propiciando a elevação da autoestima. 
As oficinas desenvolvem ações de inclusão produtiva para atender a população vinculada 
ao centro de acolhida, além de homens e mulheres encaminhados por outros serviços da 
rede, com interesse na aprendizagem e inovação de processos de produtos artesanais. 

OBJETIVOS:
 Î Promover a socialização; 
 Î Desenvolver habilidades produtivas;
 Î Estimular componentes cognitivos; 
 Î Promover redução de danos.
 Î Fornecer capacitação em técnicas artesanais;
 Î Promover a retomada do estágio produtivo.

RESULTADOS ALCANÇADOS: 
As oficinas propiciam a redução de danos, promovendo a valorização 

da autoestima, a reconstrução de valores sociais, o incentivo de atitudes 
humanitárias e colaborativas e o resgate da dignidade e da autonomia.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA DA CASA SÃO LÁZARO
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A semana de capacitação proporciona apresentação das práticas artesanais, por meio de 
experimentações de diferentes técnicas. O objetivo é explicitar os processos das oficinas 
oferecidas, o conceito de empreendedorismo, a dinâmica de mercado, o desenvolvimento 
de produtos, o gerenciamento produtivo e a comercialização e autogestão do grupo. 
Ao proporcionar um espaço de capacitação e de troca de experiências, aspiramos criar 
maiores possibilidades do restabelecimento e/ou impulsionamento do estágio produtivo 
dos participantes, bem como a preparação e o encaminhamento para o trabalho formal. São 
cinco dias de vivências em técnicas oferecidas nas oficinas, somando dez horas/semanais 
de formação. Após o período de experimentação, o indivíduo que frequentou a formação, 
pode participar regularmente das oficinas, aprofundando seus conhecimentos, viabilizando 
o comércio de produtos confeccionados como meio de geração de renda.

No ano de 2016, foram atendidas 224 pessoas nessa modalidade.

Após a semana de capacitação, os participantes estão 
aptos a selecionar uma oficina permanente, formando os 
grupos de CAPACITAÇÃO CONTÍNUA. Neste momento, os 
participantes conhecem mais a fundo a oficina escolhida e 
recebem informações específicas 
(técnicas), bem como materiais, 
ferramentas e insumos necessários 
para a elaboração dos produtos. 
É um processo contínuo de 
aprendizagem, possibilitando aos 
participantes, o exercício diário da 
aplicação da técnica.

SEMANA DA CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA
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Todos os objetos confeccionados pelos 
conviventes nas oficinas são encaminhados 
à Loja Social*, nosso principal instrumento 
para venda desses produtos, sendo essencial a 
participação dos artesãos nesse processo.

*Loja Social é um espaço para a divulgação e 

comercialização de produtos elaborados por 07 

instituições parceiras da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.

INSERÇÃO PRODUTIVA / GERAÇÃO DE RENDA

COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS     

Essa fase é a evolução do processo da capacitação contínua, onde após os avanços 
de aprendizagem e domínio da técnica e aplicação, os participantes estão habilitados 
a desenvolver peças para encaminhamento aos pontos de vendas (Loja Social, feiras, 
exposições) e, consequentemente, gerir suas vendas, gastos e lucros.



100  

Os vidros fusing são formados a partir do sistema de fusão de vidros ou cacos moídos. Nesta 
oficina, os participantes aprendem o passo-a-passo da técnica, criando peças de bijuterias, 
porta retratos, fruteiras, pratos e souplats, cinzeiros e até mesmo peças industriais, como 
cubas, bases de mesas, bases e molduras texturizadas para espelhos e peças decorativas 
e utilitárias decoradas com efeitos 
especiais com bolhas entre vidros, 
relevos, pintura com esmaltes e tintas, 
lustres e luminárias, tintas, aplicação de 
decalques, o que faz com que cada peça 
seja única e exclusiva.
Número de participantes: 29 pessoas

O Jateamento é utilizado em vidros e outras superfícies 
de metais, com o foco de produzir peças artesanais. A 
proposta é agregar as peças desenvolvidas na oficina 
de fusing, compondo produtos personalizados, para 
confecção de brindes empresariais, peças de uso pessoal 
ou presentes particularizados. A capacitação consiste em 
operar a máquina de jateamento e a produção de peças 
funcionais.
Número de participantes: 16 pessoas

OFICINA DE FUSING

OFICINA DE JATEAMENTO

OFICINAS DO NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
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As atividades na oficina de costura 
são norteadas no desenvolvimento de 
produtos sustentáveis: produção de sacolas 
ecológicas, confeccionadas prioritariamente 
com materiais recicláveis, como por 
exemplo, retalhos de lona e caixas de tetra 
pak. O outro foco dessa oficina é capacitar 
os participantes na reciclagem de tetra pak, 
no desenvolvimento de outros produtos, 
como a carteira reciclada.
Número de participantes: 29 pessoas

OFICINA DE TAPEÇARIA

OFICINA DE COSTURA

A técnica utilizada na confecção dos tapetes é o “amarradinho”, que consiste em amarrar 
pedaços de tecidos em uma tela (talagarça) e criar tapetes e almofadas coloridas de diversos 
motivos e desenhos. Essa técnica possibilita uma aprendizagem de forma rápida e bastante 
rentável, podendo ser replicada facilmente.
Número de participantes: 25 pessoas
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O objetivo é capacitar os participantes na 
técnica de reciclagem de papel, despertando 
a conscientização sobre o reaproveitamento 
de insumos de papel produzidos diariamente 
pelo homem. Promovendo a autonomia, 
a estrutura da oficina se dá na abordagem 
da técnica, apresentação dos materiais, 
utilização correta do uso de ferramentas, 
máquinas e materiais. 
Número de participantes: 18 pessoas

O silk screen (serigrafia) é um processo de impressão, realizado através de uma matriz (tela) 
onde a estampa/desenho gravado é impresso através da passagem de tinta sobre a tela. 
É utilizado na impressão de variados tipos de materiais como o tecido, papel, plástico, 
borracha, madeira, vidro, entre outros, proporcionando oportunidade de confeccionar peças 
exclusivas promocionais. Os participantes também aprendem 
a utilizar transfer, bem como a técnica de sublimação.   
Número de participantes: 27 pessoas

OFICINA DE PAPELARIA ARTESANAL

OFICINA DE SERIGRAFIA / SILK SCREEN
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EVENTOS E MÍDIA

FEIRA DO MEIO AMBIENTE

FEIRAS CONJUNTO NACIONAL

15ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA DE 
PRODUÇÃO + LIMPA E 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

FEIRA MOSTRA CULTURAL NO 
COLÉGIO SANTA CRUZ

Realizada no CTC Mooca, com a participação de alguns 
conviventes do Núcleo de Inserção Produtiva, teve 
por finalidade proporcionar um dia de troca de Ideias, 
debates e exposição de ONGs que trabalham com a 
preservação do meio Ambiente.

Articulada pela Loja Social (colegiado de 
organizações) e promovida pelo NEC – 
Núcleo de Economia Criativa, onde peças 
elaboradas nas oficinas foram expostas e 
comercializadas durante os diversos eventos 
que aconteceram no decorrer do ano. 

Discussão entre cidadãos, entidades, ONGs, 
universidades, governo e iniciativa privada, 
com apoio de mais de 300 parceiros. O Núcleo 
de Inserção Produtiva realizou exposição das 
peças elaboradas nas oficinas.

O Núcleo de Inserção Produtiva participou 
da X Mostra Cultura da Região Episcopal 
Lapa da Arquidiocese de São Paulo, onde 
dois conviventes e a oficineira de Fusing, 
representaram a Casa São Lázaro, levando 
algumas peças das oficinas. 
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CASA DE SIMEÃO 
                            Centro de Acolhida 
                            Especial para Idosos  

Senhores de diferentes regiões e culturas, 

com suas singularidades, se reúnem em um 

espaço onde o respeito mútuo, a troca de 

experiências, aliadas ao suporte de uma equipe 

multidisciplinar de profissionais, proporcionam 

um ambiente que garante seus direitos a 

liberdade e respeito, imprescindíveis a um 

envelhecimento digno e saudável.

No Centro de Acolhida Especial para Idosos - 

Casa de Simeão*, residem cento e cinquenta 

homens com sessenta anos ou mais, com 

autonomia, em situação de fragilidade pessoal 

e/ou social. Através de um programa regular 

de atividades socioeducativas, inclusão digital, 

encaminhamento para oficinas de capacitação 

e geração de renda, tem como metodologia 

de trabalho o reconhecimento do idoso como 

um ser efetivamente produtivo que vislumbra 

e constrói novos caminhos, possuidor de 

capacidades e experiências, em um processo de 

aprendizagem ininterrupto e em realinhamento 

de suas visões e expectativas. Com base na 

escuta qualificada, o objetivo é alimentar o 

desejo do idoso em continuar a desenvolver 

o seu potencial humano e intelectual, 

prevenindo o isolamento. Todas as atividades 

Rua Assunção, 480  • Brás • São Paulo/SP
03003-020 • (11) 3228.2064
casadesimeao@reciclazaro.org.br

são desenvolvidas com o intuito de prepará-los 

para a autonomia pessoal e social, abrindo novas 

possibilidades de projetos de vida. 

PÚBLICO ALVO: População masculina, acima de 60 

anos em situação de rua ou vulnerabilidade e risco 

pessoal e social.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 150 vagas – 

atendimento 24 horas (ininterrupto)

INFRAESTRUTURA: Espaço com 1.826 m² 

distribuídos da seguinte forma: 18 apartamentos 

com camas e armários individuais; 24 banheiros, 

sendo 03 adaptados para pessoas com 

deficiência; 01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 

03 salas para oficinas, 01 sala de alfabetização, 01 

sala de TV, 01 espaço de convivência, 01 vestiário, 

01 lavanderia; 02 salas de Serviço Social, 01 de 

Psicologia; 01 sala de Coordenação.

RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de serviços, 

01 Assistente técnico, 02 Assistentes sociais, 01 

Psicóloga, 14 Orientadores socioeducativos, 02 

Cozinheiras, 10 Agentes operacionais.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Desenvolvido no 

bairro do Brás, região central da cidade, atende 

cidadãos provenientes da rede socioassistencial e 

seu atendimento é ininterrupto (24 horas).

*Serviço conveniado:
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ATIVIDADES EM REDE

Participação dos idosos na Frente Parlamentar em 
Defesa do Idoso. O evento teve a participação de 
atores e articuladores da rede de defesa ao idoso na 
Assembleia Legislativa.

Momentos de interação entre os idosos, colaboradores e voluntários. Todos cantaram 
músicas antigas e os idosos relembraram a sua infância.

FÓRUM DO IDOSO

VOLUNTARIADO

Voluntários realizaram rodas de conversa, onde cada usuário falou um pouco de sua vida e 
compartilharam experiências. Para finalizar realizaram um bingo para descontrair.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

ASSEMBLEIA  GERAL

Espaço para orientação e alinhamento 
dos objetivos do serviço.

HIGIENE PESSOAL E COLETIVA

DISCUSSÃO - REGIMENTO INTERNO

Palestras e atividades sobre conscientização da importância da higiene pessoal e coletiva. Os 
idosos discutiram o tema, participando da atividade para melhorar as condições de higiene 
pessoal e do ambiente. Foram abordados assuntos: hábitos de higiene, alerta que uma 
higiene mal feita pode gerar doenças infecciosas, de pele, entre outras.

Conscientizar os idosos sobre as normas e regras do regimento interno, bem como trabalhar 
as questões relativas aos direitos e deveres, propiciando ambiente respeitoso, harmonioso 
e agradável.
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Debate para execução de melhorias dentro da 
casa, nas práticas do dia-a-dia, como por exemplo: 
uso consciente de copo descartável, refletir sobre 
a quantidade de alimento no prato, economizar 
água e energia.  

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Enfatizar a importância e a compreensão das dimensões do 
envelhecer. Esta comemoração fez parte da programação 
especial realizada entre os dias 03 a 07 de outubro. 
Nesta ocasião, além do lanche especial, contamos com a 
apresentação musical de alguns conviventes.

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

Atividade objetivando a resolução de conflitos, 
conectando uns aos outros, criando a consciência 
de ser sensível às suas necessidades vitais e 
genuínas e as dos outros. Permitindo que venha 
à tona aquilo que existe de positivo dentro de 
cada um.

Orientar sobre os tipos de violência contra 
o idoso. Os idosos participaram da atividade 
expondo seus pontos de vista e compartilhando 
experiências de vida.

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

DEBATE SOBRE DESPERDÍCIO
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

FAMÍLIA E SOCIEDADE

Reflexão sobre o convívio familiar e a sociedade. 
Os idosos expressaram através de desenhos e 
narrações, o que seria para eles o convívio na família 
e na sociedade.

GRUPO DE ALCOOLISMO 

GRUPO BENEFÍCIO E RENDA

Provocar reflexão em cada participante sobre dois momentos distintos: consumo e 
abstinência de substância. Os participantes puderam expressar sua autocrítica em relação 
ao consumo de substâncias.

Através de um bate-papo informal, os idosos foram orientados sobre formas de acesso aos 
programas de transferência de renda existentes, além do BPC e a aposentadoria. 
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Debate sobre como enfrentar situações 
estressantes, sem grande esforço emocional. Os 
participantes puderam refletir sobre suas crenças 
e costumes, observando como elas interferem no 
dia-a-dia de cada um.

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Os idosos assistiram um vídeo sobre a 
temática e depois interagiram, discutindo 
sobre um envelhecimento saudável.

ENVELHECIMENTO

Alerta sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis, em especial a AIDS, e seus perigos 
na terceira idade. Orientar quanto ao uso de 
preservativos e estimular a busca de informações 
diferenciadas.

Debate sobre os riscos das quedas na terceira 
idade, cuidados e prevenções. Os idosos falaram 
sobre suas experiências e impressões.

PREVENÇÃO: DST´S/ AIDS NA TERCEIRA IDADE

RISCO E PREVENÇÃO DE QUEDAS

PROMOÇÃO DE SAÚDE E MANEJO DO ESTRESSE
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ATIVIDADES DE LAZER

Noite de músicas nostálgicas, danças e paqueras no baile da terceira idade no Clube 
Juventus. A atividade teve como objetivo a elevação da autoestima, entretenimento e 
integração entre os idosos.

Todos os meses, comemoramos os aniversariantes do mês, pois festejar o aniversário é uma 
forma de lazer e atividade lúdica, que estreita os laços sociais e enriquece a autoestima.

1º GRANDE BAILE DA TERCEIRA IDADE

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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ATIVIDADES DE LAZER

A atividade possibilitou aos envolvidos que encontrassem, através da expressão musical, 
expressões autossignificantes, numa construção constante da autoestima. Os participantes 
apresentaram seus dons para tocar instrumentos musicais, mostrar suas composições e cantar 
canções de seus ídolos. A motivação interna na modificação de hábitos e comportamentos 
melhorou a performance para a apresentação.

Os idosos se divertiram em uma festa agradável 
com comidas típicas, bingo, dançaram a  
tradicional quadrilha e forró. 

Na noite de 22 de dezembro, os idosos receberam 
uma completa Ceia de Natal, gentilmente 
doada pela família Guedes. Além de todos os 
pratos típicos da data, prestigiaram um show de 
música ao vivo, assistiram um curta-metragem 
motivacional e um standup de comédia.

FESTA JUNINA

NATAL ESPECIAL

FESTIVAL DE TALENTOS
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              CASA DE MARTA E MARIA 
    Centro de Acolhida 
Especial para Mulheres  

A Casa de Marta e Maria* é um Centro de Acolhida, 

situado no bairro do Belém, que atende mulheres 

provenientes da rede socioassistencial.

Oferece atendimento às mulheres, com ou sem 

filhos, em situação de rua e/ou vulnerabilidade e 

risco social, provendo suas necessidades básicas 

de alimentação, higiene e estadia, respeitando 

sua dignidade e estimulando a convivência. O 

objetivo principal é que as atendidas se fortaleçam 

e que, através de seu desenvolvimento, consigam 

conquistar e manter sua autonomia com 

qualidade de vida, não mais necessitando da rede 

socioassistencial. Com capacidade para 82 vagas, 

seu atendimento é ininterrupto (24 horas).

A metodologia de trabalho é desenvolvida de forma 

multiprofissional, proporcionando um trabalho 

psicossocial direcionado para as necessidades de 

cada pessoa, visando à promoção e fortalecimento 

do vínculo familiar, o resgate da autoestima, o 

desenvolvimento da autonomia e reinserção social, 

incentivando o exercício da cidadania por meio de 

atividades socioeducativas.

PÚBLICO ALVO: Mulheres, acompanhadas ou não de 

seus filhos, em situação de rua e/ou vulnerabilidade e 

risco social. 

Rua Catumbi, 427 • Belém •  São Paulo/SP
CEP 03021-000 •  (11) 2692.4416
casamartaemaria@reciclazaro.org.br

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 82 vagas

INFRAESTRUTURA: Espaço com 650 m2 

contendo: 01 recepção, 01 bagageiro, 01 sala de 

convivência, 11 quartos (sendo 01 destinado à 

acessibilidade), 01 sala de atendimento social, 

01 sala de atendimento psicológico, 01 sala para 

administração e reunião, 07 banheiros (sendo 

01 destinado à acessibilidade), 07 chuveiros, 01 

cozinha, 01 despensa, 01 refeitório, 01 lavanderia, 

01 vestiário (funcionário), 01 sala para atividades 

socioeducativas, 01 área livre para crianças, 01 

brinquedoteca, 01 almoxarifado.  

RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de Serviços, 

01 Assistente Técnico, 01 Assistente Social, 01 

Psicóloga, 08 Orientadores socioeducativo, 06 

Agentes Operacionais, 02 Cozinheiros.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Desenvolvido no 

bairro do Belém, atende mulheres provenientes da 

rede, prioritariamente da região da Subprefeitura 

Mooca.

*Serviço conveniado:
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ATIVIDADES EM REDE

A aparência é um fator significativo para a população 
feminina. Por isso, diversas mulheres da casa 
aproveitaram os cabeleireiros voluntários e elevaram 
sua autoestima.

Infelizmente, a violência contra a mulher ainda é 
grande na nossa cidade. Por isso, a equipe da UBS-
Belenzinho realizou atividade e ensinou algumas 
práticas básicas de autodefesa para as usuárias.

Uma equipe da empresa Accenture 
proporcionou uma tarde especial para as 
moradoras da casa. Além de diversos presentes 
para as crianças, distribuíram produtos de 
higiene pessoal para as mulheres e também 
realizaram doação de um rádio, para a utilização 
nas atividades e comemorações da unidade.

Todas as moradoras participaram de uma  
atividade de cuidados com a saúde da mulher 
e ganharam muitos presentes.

ELEVANDO A AUTOESTIMA

DEFESA PESSOAL

TARDE DE FESTA COM A ACCENTURE 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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ATIVIDADES EM REDE

Os parceiros do Rotary Brás trouxeram alegria e 
diversão às mães. Com muita música e presentes, eles 
também realizaram uma atividade de artesanato.

DIA DAS NÃES

A equipe da UBS Belenzinho festejou com 
todas as moradoras da casa. Comidas típicas, 
brincadeiras e até a tradicional quadrilha animou 
todos os participantes.

Os parceiros do Rotary Brás proporcionaram 
uma deliciosa tarde com brincadeiras para as 
crianças, que também puderam desfrutar de 
uma biblioteca ambulante, repleta de livros 
infantis e gibis.

FESTA JUNINA

DIAS DAS CRIANÇAS
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ATIVIDADES EM REDE

A equipe do CIEE - Centro de Integração Empresa-
Escola - proporcionou um natal diferente para todas 
as moradoras da casa. A equipe esteve na unidade 
no mês de novembro e recolheram as cartas escritas 
pelas usuárias com seus pedidos para o Papai Noel. 
No dia 22 de dezembro, a equipe retornou para 
atender um desejo muito especial de uma acolhida, 
que necessitava de um par de óculos de grau. Essa 
ação proporcionou a melhoria na qualidade de vida 
da usuária e foi um momento de grande emoção. 

Todas as moradoras do centro de acolhida foram 
vacinados contra a gripe. Uma ação promovida pela 
UBS Belenzinho.

Alguns funcionários da empresa Shiseido visitaram a 
casa para orientar as usuárias sobre automaquiagem. 
Foi realizada também a distribuição de diversos 
produtos às participantes.

CIEE PROPORCIONA UM NATAL  EMOCIONANTE

PREVENÇÃO SAUDÁVEL

SHISEIDO DESTACA A BELEZA DAS MULHERES
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

ARTETERAPIA

Uma das colaboradoras da casa participou do 
curso de arteterapia, ministrado pela SMADS e o 
aprendizado foi aplicado nas atividades com as 
usuárias no serviço.

MERCADO DE TRABALHO

FORTALECENDO OS LAÇOS

As usuárias participaram durante o ano de atividades e palestras sobre mercado de trabalho 
e oportunidades para inserção profissional.

Todas as conviventes ajudaram na criação dos enfeites para a festa junina, criando um 
saudável clima de amizade e solidariedade.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Realizada mensalmente, a assembleia é 
um espaço onde todas as conviventes 
podem sugerir, opinar, reinvindicar 
livremente, contribuindo para a melhoria 
do atendimento.

Discussão sobre temas relacionados a 
convivência, direitos e deveres. Orientação 
quanto aos cuidados com as crianças 
e a importância do acompanhamento 
escolar.

ASSEMBLEIA GERAL

REGULAMENTO E CONVIVÊNCIA

As usuárias participaram de atividades de 
arteterapia, acompanhadas de estagiárias de 
psicologia.

SEMANA DA ARTETERAPIA
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ATIVIDADES DE LAZER

Atividade para celebrar a festa brasileira mais animada do ano. Todas as mulheres ajudaram 
a confeccionar as próprias fantasias e as das crianças, estimulando o espírito de equipe. Ao 
som de marchinhas carnavalescas, todos pularam e se divertiram muito, desfrutando de um 
lanche especial para repor as energias.

Uma das atividades mais apreciadas pelas 
moradoras do centro, a comemoração de 
aniversariantes do mês,  visa promover a integração 
entre as conviventes, além de proporcionar 
momentos de descontração e diversão.

FESTA DE CARNAVAL 

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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ATIVIDADES DE LAZER

Animadas com o tema, as conviventes capricharam na criatividade, com muito bom humor 
e alegria.

O natal foi motivo de grande alegria para todas 
as moradoras e crianças da casa. Os parceiros 
“Turma do Bem” e do “SOS Nariz” alegraram  a 
data, trazendo muitos presentes e animação. O 
Papai Noel foi bem generoso com as crianças, 
ditribuindo presentes, doces e interagindo com 
a garotada.

FESTA DE NATAL 

DIA DAS BRUXAS
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Localizado no bairro da Vila Romana, o Centro 

Dia Guadalupe é um espaço de convivência, 

preparado especialmente para receber durante o 

dia, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade 

social e com grau de dependência que, devido 

à sua condição, necessitam de uma equipe 

multidisciplinar para prestar serviços de proteção 

social especial e de cuidados pessoais, por meio 

de ações de escuta qualificada, alimentação, 

higiene, informações e orientações. Idosos que 

possuem limitações para executar as atividades 

de vida diária; idosos que convivem com suas 

famílias, porém não dispõem de atendimento em 

tempo integral no domicílio. 

O centro atende 30 pessoas idosas (com 60 

anos ou mais), de ambos os sexos, prevenindo a 

institucionalização e a segregação, ou seja, sem 

deixá-los permanentemente em uma residência 

ou casa de repouso, privando-os da convivência 

diária com seus familiares, mas sim propiciar 

a aquisição de conhecimentos e habilidades 

capazes de impactar na melhoria de vida dos 

idosos e seus familiares. O intuito é desmistificar 

a atual visão errônea a qual o envelhecimento é 

associado, demonstrando como esta fase da vida 

pode ser alegre e bem aproveitada.

Rua Vespasiano, 592 • Vl. Romana • São Paulo/SP
05044-050 • (11) 3875.7204
casaguadalupe@reciclazaro.org.br

PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas, com 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 30 vagas.

INFRAESTRUTURA: Espaço com 500 m² de área, 

contendo: área para estacionamento para 01 

automóvel; 03 salas para atividades e convívio, 01 

sala de enfermagem, 05 banheiros, 01 cozinha, 

01 refeitório, 01 despensa, 01 varanda, 02 salas 

administrativas, 02 salas para atendimento, 01 

recepção, 02 salas para depósitos de materiais.

RECURSOS HUMANOS: 01 gerente de serviço, 

01 auxiliar administrativo, 01 assistente social, 01 

psicólogo, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 Enfermeiro, 

01 Nutricionista, 10 Cuidadores de idosos, 01 

cozinheiro, 04 agentes operacionais.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado no bairro 

da Vila Romana, atendendo com prioridade as 

pessoas idosas em situação de vulnerabilidade 

social e com grau de dependência, na área de 

abrangência da Subprefeitura da Lapa, distritos 

Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Perdizes e Vila 

Leopoldina.

*Serviço conveniado:

GUADALUPE                            
                             Centro Dia
                             para Idosos  
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ATIVIDADES EM REDE

Foi realizada visita ao Estúdio Galerize, onde as idosas puderam aprender mais sobre a 
fotografia e tiraram algumas fotos, vivenciando no estúdio o que foi ensinado nas oficinas.

Em comemoração ao Dia da Mulher foi realizada uma parceria com um salão da região. 
Uma vez por semana, três idosas tiveram acesso aos serviços de beleza (cabelo e unhas), 
acompanhadas por profissionais do centro dia. Ações nesse sentido, estimulam o resgate 
do autocuidado e melhoram a autoestima.

OFICINA DE FOTOGRAFIA

SALÃO DE CABELEREIRO
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ATIVIDADES ESPORTIVAS

Os idosos realizam exercícios de alongamento para relaxar e de fortalecimento muscular, 
estimulando a participação em grupo, os reflexos, a coordenação motora e a atenção. 
Também jogam futebol, vôlei e queimada, jogos devidamente adaptados à realidade de 
cada participante.

OFICINA DE ATIVIDADE FÍSICA
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Distribuição de kits para higiene oral, 
avaliação das condições de saúde 
bucomaxilofacial e orientações para 
prevenção de câncer bucal em parceria 
com o Instituto Sorridents.

AÇÃO SAÚDE BUCAL

Atividade realizada pela psicóloga diariamente, 
no horário do ingresso dos idosos no serviço, 
visando criar um espaço acolhedor, onde 
todos possam se conhecer, conversar sobre 
vários assuntos e falar sobre suas queixas. 
Também visa apresentar a agenda de 
atividades do Centro Dia, propor grupos de 
oficinas e dinâmicas de relaxamentos.

GRUPO DA ACOLHIDA MATINAL

Orientação quanto à utilização de alimentos 
descartados pelo desconhecimento de sua 
utilização.  A nutricionista ensinou aos idosos 
como reaproveitar diversos alimentos, dentre 
eles a casca de banana. Aprenderam sobre as 
propriedades saudáveis do espinafre e de outros 
vegetais. Ao final de cada atividade é realizado 
um preparo (bolo ou salgado) pelos próprios 
idosos, aplicando os conhecimentos adquiridos.

APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

SARAU

Com a participação de todos os idosos, pode-se notar 
o quanto a música faz bem, resgatando lembranças 
e emoções passadas, criando um saudável clima de 
nostalgia, embalado por melodias antigas.

ATIVIDADE DE CANTO

CONSCIENTIZAÇÃO EM SAÚDE

Introdução ao canto e exercícios: aquecimento vocal, corporal, e percepção musical. O canto 
beneficia o bem-estar, pois relaxa os músculos e alivia as tensões. 

Atividade realizada sistematicamente pelo enfermeiro, abordando diversos temas: vacinação, 
diabetes, osteoporose, saúde bucal, câncer, dengue, hipertensão, dentre outros.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Estimular lembranças, avivando a memória afetiva /sensorial dos idosos.

Estimular as habilidades cognitivas e proporcionar interação entre os idosos. Atividade 
muito apreciada por todos os idosos.

Através de exercícios de expressão facial, emissão de 
sons, criatividade, memória, encenação e improviso, 
esta oficina estimula os sentidos, os aspectos físicos e 
as habilidades cognitivas. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

JOGOS E PINTURA

OFICINA DE TEATRO
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

OFICINA DE GAME

Atividade realizada com os idosos, incentivando a movimentação física, a coordenação 
motora, a atenção e os reflexos.

REUNIÃO FAMILIAR

Orientar e informar os familiares sobre questões de cada idoso, além de propiciar um 
momento de interação entre os membros da família.
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ATIVIDADES DE LAZER

No final de cada mês é realizada comemoração 
dos idosos aniversariantes. A festa é realizada no 
horário do lanche da tarde, com a participação 
de todos os funcionários e idosos.

Proporcionar um momento de descontração e 
interação entre os idosos.  Durante o ano foram 
realizados diversos bingos, com a ajuda dos 
cuidadores e da equipe técnica. 

O mosaico é uma atividade muito apreciada 
pelos idosos. Além de ser uma atividade de lazer, 
aprendem a técnica de forma prazerosa. 

TARDE DE BINGO

MOSAICO

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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 RECURSOS FINANCEIROS

SEDE ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE ATENÇÃO 
À PESSOA IDOSA - PROGAPI

PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA E GERAÇÃO DE RENDA

Valores Utilizados - 2016

Valores Utilizados - 2016

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

 R$ 905.321,11

 R$ 203.426,06

 R$ 103.706,00

 R$ 13.412,75

 R$ 905.321,11

 R$ 203.426,06

 R$ 117.118,75

Recebimento de donativos -  Receitas Diversas - NFP
Contribuição de Associados

Recebimento de Verbas - Exterior

Recebimento de Verbas - Exterior

Receita de Material Reciclável

Origem dos Recursos

Origem dos Recursos

Origem dos Recursos
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 RECURSOS FINANCEIROS

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

 R$ 41.002,37

 R$ 148.846,50 

 R$ 339.763,02 

 R$ 27.214,00

 R$ 1.570,03 

 R$ 558.395,92 

Recebimento de donativos

Verba de Organizações Privadas

Contribuição de Associados

Recebimento de Verbas - Exterior

Venda de Material Reciclável

Origem dos Recursos

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 
COMUNITÁRIA

CEFOPEA  - CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESPAÇO GASÔMETRO

Valores Utilizados - 2016

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

 R$ 230.568,25

 R$ 22.000,00

 R$ 230.568,25

 R$ 22.000,00

Cáritas Alemã - Verba Internacional

Recebimento de donativos

Origem dos Recursos

Origem dos Recursos
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CASA SÃO LÁZARO - Centro de Acolhida 
com Inserção Produtiva   

 RECURSOS FINANCEIROS

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

 R$ 1.568.958,85 

 R$ 1.568.958,85 

Verba de Convênio - PMSP - SMADS

Origem dos Recursos

CASA DE MARTA E MARIA
Centro de Acolhida Especial para Mulheres 

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

 R$  1.358.993,77 

 R$  1.358.993,77

 R$   1.037.057,76 

Verba de Convênio - PMSP - SMADS

Origem dos Recursos

CASA DE SIMEÃO - Centro de Acolhida 
Especial para Idosos  

Valores Utilizados - 2016

CUSTO TOTAL

 R$  2.063.741,50 

 R$ 2.063.741,50 

Verba de Convênio - PMSP - SMADS

Origem dos Recursos

GUADALUPE                                                                             
Centro Dia para iDosos 

Valores Utilizados - 2016

 R$  962.057,76 

 R$ 75.000,00 

Verba de Convênio - PMSP - SMADS

Verba de Organizações Privadas

Origem dos Recursos
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O trabalho em rede e a difusão das boas práticas são os maiores 
pilares da Associação Reciclázaro, que considera o trabalho 
conjunto e cooperativo, o alicerce de todo empreendimento 
global e efetivo.

Sua premissa é organizar eventos, fomentando espaços 
para divulgação das ações e aprimoramento das formas de 
intervenção, sempre estabelecendo parcerias com o primeiro 
e o segundo setor e organizações da sociedade civil, bem 
como a integração da comunidade local e beneficiários dos 
projetos.

A Associação Reciclázaro faz parte do 
PRAM (Programa Regional Cáritas del 
Trabajo Social a favor de los Adultos 
Mayores en America Latina y el Caribe) 
junto a Cáritas Chile, Cáritas do Peru, 
FUNBAM México, Cáritas Cubana, 
Pastoral Social do Panamá e Rede 
Latinoamericana de Gerontologia 
(RLG) e, também, da Rede CBT – 
Tratamento com Base Comunitária, 
dentre outras redes, já citadas neste 
relatório.

DISSEMINAÇÃO
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Durante o ano de 2016, a Associação Reciclázaro realizou  
5328 atendimentos a pessoas em situação de risco social 
nas áreas de assistência social, educação, geração de renda 
e educação ambiental, corroborando seu compromisso em 
atuar em prol do decrescimento dos índices de exclusão 
social da cidade de São Paulo. 

Uma importante ressalva é a aplicação da receita bruta da 
Associação Reciclázaro em serviços prestados por ela, em 
conformidade a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 
e além do limite mínimo fixado pelo artigo 3º, inciso VI do 
Decreto nº 2.536 de 06 de Abril de 1998. 

_________________________________ 
José Carlos de Freitas Spínola 

Presidente 

CONCLUSÃO
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 Basta acessar o site 
www.comprasdobem.org.br

Escolha e clique no ícone da sua loja preferida.
Você será redirecionado ao site dessa loja.

Faça suas compras normalmente.

PRONTO!
Parte do valor total de suas compras 

vira uma doação, sem nenhum 
tipo de acréscimo!

Nunca foi tão fácil ajudar o próximo!

QUEM
COMPRA  

BEM,
faz o bem!

www.reciclazaro.org.br
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PARTICIPE DE NOSSAS AÇÕES!


