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REGISTROS:
CNPJ 03.960.066/0001-11
CCM: 2.940.598-0
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
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CNPJ 03.960.066/0014-36
(Movimento Pró-Idosos - MOPI) – CCM: 5.970.062-9
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Inscrição Estadual nº 119.230.935.110
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PESSOAS ATENDIDAS
PESSOAS
ATENDIDAS

UNIDADES/PROJETOS DA RECICLÁZARO

66

Programa de Atenção à Pessoa Idosa
Programa Coleta Seletiva

1318

CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental

3488

Centro de Acolhida com Inserção Produtiva: Casa São Lázaro

686

Centro de Acolhida Especial para Idosos: Casa de Simeão

261

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

279

Centro Dia Guadalupe - para Idosos

45

Espaço Gasômetro

994

MOPI (Movimento Pró-Idosos)

356

7493

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS

ABRIGAMENTOS

123.005

(Número de leitos disponíveis
e utilizados durante o ano)

REFEIÇÕES
OFERECIDAS

633.896

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

SERVIÇOS

NÚMERO DE
ENCAMINHAMENTOS

Benefício de prestação continuada (BPC)

81

Aposentadoria

332

CRAS/CREAS/CENTRO POP/SAS

457

Cursos profissionalizantes (fora da Organização)

148

Cursos profissionalizantes (dentro da Organização)

271

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

157

Educação formal

140

Documentação

704

Trabalho

112

Oficinas e/ou atividades de geração de renda

62

Saúde

1779

Tratamento álcool e/ou outras drogas

64

Programas de transferência de renda (PTR)

70

Defensoria pública

67
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OUTROS RESULTADOS

AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA NO ANO

Número de abordagens de rua

8

TOTAL

32

Número de atendimentos da equipe multiprofissional

20.161

Número de atividades socioeducativas

1.213

Número de atividades em grupo

2.333

Número de atividades culturais externas:
(passeios, parques, museus, cinema, teatro, etc).

99

Número de palestras

235

Número de visitas à família ou grupos familiares

1084

Número de visitas monitoradas

103

Número de pessoas que realizaram cursos de capacitação
nas unidades ou nos programas da Reciclázaro

1195

Número de pessoas que realizaram cursos profissionalizantes
nas unidades ou nos programas da Reciclázaro

727

MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DAS
UNIDADES DE ACOLHIMENTO EM 2018

MOTIVO DE DESLIGAMENTO

TOTAL

Alojamento em local de trabalho

02

Encaminhado para centro de acolhida especial

99

Encaminhado para instituição de longa permanência (ILPI)

04

Encaminhado para outro centro de acolhida

45

Encaminhado para república de idosos/adultos

04

Excesso de faltas

107

Infração ao regulamento interno

69

Internação hospitalar

06

Moradia autônoma

184

Mudança de cidade

14

Óbito

09

Retorno à convivência familiar

22

Retorno ao local de origem

18

Saída espontânea

22

Saída sem justificativa (abandono)

38

Trabalho

02

TOTAL

645
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INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Reciclázaro comemora seu 20º aniversário de fundação, mantendo-se firme em seu compromisso
em intensificar o olhar para a população em situação de vulnerabilidade social, concomitantemente
à sua atuação na revitalização e preservação do meio ambiente.
Suas oito unidades e três programas centralizam suas intervenções no fortalecimento das relações
com a comunidade, através de atendimentos individuais, acolhimento com escutas qualificadas,
serviços básicos e outras ações engendradas de acordo com as demandas identificadas.
Além dos trabalhos realizados com termos de colaboração com SMADS (proteção social na cidade
de São Paulo) e nas oficinas de geração de trabalho e renda, a Reciclázaro amplificou seu influxo nas
áreas de educação ambiental, coleta seletiva e atenção à pessoa idosa.
Os programas da Reciclázaro promovem
a transição para o estágio da autonomia,
no intuito de reforçar a protagonização,
criando um paralelo entre a incongruência
da condição factual da pessoa e os
benefícios de um retorno construtivo à
sociedade, conscientizando-a sobre a
importância da integração no sistema
educativo, da cidadania, da inclusão no
mercado de trabalho formal e da criação
de alternativas de geração de emprego
e renda compatíveis à realidade de cada
pessoa, respeitando a individualidade e
características específicas. Cuidados com
a saúde física, psíquica e emocional e
apoio na retomada dos vínculos familiares
e

comunitários

também

são

fatores

essenciais trabalhados em todas unidades,
para que haja uma conquista eficaz da
autoestima, proporcionando condições
para um retorno seguro e benéfico à vida
na sociedade.
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INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE

Encarando, com preocupação e profunda seriedade,
a precariedade das iniciativas de sustentabilidade, a
Reciclázaro aprimorou suas atividades na preservação
e recuperação do atual cenário ambiental, com o
objetivo de conscientizar, capacitar e qualificar pessoas
para uma efetiva integração em ações de defesa ao
meio ambiente. Através dessas atividades produtivas
sustentáveis, a Reciclázaro propicia condições de
desenvolvimento socioeconômico às populações em
situação de vulnerabilidade social.
As ações de proteção ao meio ambiente são realizadas
das seguintes maneiras:

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

ÎÎ Incubação

de

cooperativas

de

reciclagem;

ÎÎ Educação ambiental para uso racional da
água, reaproveitamento de água da chuva e
sistema de energia solar;

ÎÎ Produção de mudas;
ÎÎ Produção de alimentos de forma
sustentável (sistema de aquaponia);

ÎÎ Produção

de

produtos

orgânicos

naturais.
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OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO
• 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.

MISSÃO
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.

VISÃO
Construir alternativas para a reinserção da população em situação de vulnerabilidade
social e preservação do meio ambiente.
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ORIGEM DOS RECURSOS
Por intermédio do aprimoramento de empreendimentos, do fortalecimento de
relações estabelecidas e da edificação de parcerias com órgãos públicos, entidades
nacionais e internacionais, empresas privadas e de capital misto, além dos essenciais
subsídios de doações de pessoas físicas, a Reciclázaro evidencia seu compromisso
em aprimorar a qualidade de atendimento e a produtividade dos serviços aos
beneficiários.
Uma parcela relevante dos recursos destinados à execução dos projetos resulta do
Programa da Nota Fiscal Paulista, que possibilita a viabilização e otimização das
propostas da organização.

INSTITUIÇÕES
INTERNACIONAIS

EMPRESAS PRIVADAS
E DE CAPITAL MISTO
INSTITUIÇÕES
NACIONAIS

ORIGEM DOS
RECURSOS
CONVÊNIOS E PARCERIAS
COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

DOAÇÕES
PESSOAS FÍSICAS
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
• 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;
• 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
14

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;
• Realizar parcerias com entidades afins.
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EIXOS DE TRABALHO

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 e aprimorar
sua qualidade de vida.

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

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.

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.
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METODOLOGIA
TRATAMENTO COMUNITÁRIO

A metodologia de TRATAMENTO COMUNITÁRIO é adotada em todas as unidades/programas
da Reciclázaro, 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 o desenvolvimento de relações das pessoas da comunidade com outras pessoas e com os
serviços, sejam públicos, privados, ou Organizações da Sociedade Civil.
É um processo que trabalha o pertencimento e o estímulo da autonomia das pessoas da comunidade,
estruturando as respostas NA comunidade, COM a comunidade e POR meio da comunidade,
propiciando 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.
Percebeu-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 rejeitar, expulsar ou transferir aquilo que não entende ou não sabe como
solucionar, o que justamente incrementa o processo de exclusão e de desvinculação comunitária.
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FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USÁRIOS

Exercendo de fato o conceito da protagonização, a
participação dos usuários é motivada constantemente
em atividades que envolvam assuntos sobre o
aprimoramento do atendimento, concepção de novas
ações e projetos, através de processos inclusivos como
Assembleias Mensais abertas às reivindicações e
sugestões; questionários e instrumentais anuais para
avaliação e análise sobre a administração dos serviços,
elaboração e definição de metas e ações sobre a
logística nos serviços.
Algumas unidades incentivam programas de
geração de trabalho e renda, com o propósito
de consolidar o desenvolvimento de autonomia
dos atendidos que, com acompanhamento de
profissionais (oficineiros e técnicos), criam e
produzem seus produtos, definem a precificação e
participam pessoalmente em espaços de exposição
e comercialização.
A expressiva participação dos usuários originou diversas iniciativas de empreendedorismo:
incubação de negócios produtivos, cooperativas de coleta seletiva, cursos de alfabetização e
capacitação profissional, entre outras ações relativas às propostas da organização.
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SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Ministro Godói, 83
Perdizes • São Paulo/SP
05015-000 • (11) 3871.5972
contato@reciclazaro.org.br

A sede da Reciclázaro concentra os setores

- Proporcionar acesso aos programas e

de comunicação, captação de recursos,

benefícios assegurados pela lei;

departamentos administrativos, de recursos

- Atentar para as demandas, interesses,

humanos e coordenação geral, funcionando

necessidades e oferecer possibilidades;

em um imóvel no bairro de Perdizes.

- Manter a identidade individual, integridade

A Reciclázaro preconiza a humanização,

e histórias de vida preservadas;

na mais plena concepção do conceito.

-

Qualquer pessoa, independentemente de

sugestões para o desenvolvimento do serviço;

sua situação, tem capacidade de se reabilitar,

- Permitir a expressão dos sentimentos e

redescobrir seus valores e conquistar sua

oferecer conforto e compreensão;

autonomia; nosso compromisso é minimizar

- Estimular o diálogo e promover a reflexão;

as mazelas do passado, apoiar a reconstrução

-

de sua dignidade e evidenciar as inúmeras

experiências, de forma a valorizar sua história.

possibilidades que se descortinam em seu
futuro, para que essa mudança se efetive.
As diretrizes que norteiam a metodologia
de trabalho em todas as nossas unidades
são voltadas prioritariamente em prol das
pessoas em situação de vulnerabilidade, de
acordo com os seguintes preceitos:

- Proporcionar acesso a um ambiente
acolhedor, estimulando a convivência;
Oferecer

alimentação

adequada

Proporcionar

positivamente

meios

de

críticas

vivência

e

de

INFRAESTRUTURA: Sobrado de dois andares:
02 salas para Recursos Humanos, 01 sala para
compras. 01 copa, 01 cozinha, 02 banheiros,
01 área de serviço (andar inferior); 5 salas, 01
banheiro (andar superior).
RECURSOS

HUMANOS:

01

Supervisor

Geral, 01 Gerente de Recursos Humanos,

- Acolher com respeito e dignidade;

-

Considerar

e

balanceada;

01 Profissional de Compras, 02 Assistentes
Financeiros, 01 Auxiliar Administrativo, 01
Agente de Relacionamento, 01 Coordenador
de Comunicação, 01 Redatora.

- Permitir espaço para repouso e cuidados
pessoais;
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MOPI PASSA A FAZER PARTE DA
FAMÍLIA RECICLÁZARO
O MOPI (Movimento Pró-Idosos), núcleo de
convivência criado em 1975, destinado a
homens e mulheres, com idade a partir de 60
anos, e seus familiares, passa a ser administrado
pela Associação Reciclázaro, com o objetivo
de preservar um importante espaço de
relacionamento e valorização dos idosos.
Cerca de 120 pessoas frequentam a casa
diariamente, em busca das atividades realizadas
e dos inúmeros vínculos criados. De aulas de
yoga à informática, o público pode participar
de cursos e oficinas gratuitas em diversas áreas.
Outra disputada atração é o baile realizado aos
domingos, desde a criação do espaço.
Como as outras unidades dedicadas à terceira
idade administradas pela Reciclázaro, o Centro
Dia Guadalupe e a Casa de Simeão, o MOPI
proporciona aos idosos a manutenção dos
vínculos comunitários e familiares, estimulando
sua autonomia e atuando em prol da melhora
de sua qualidade de vida.
A casa mantém um termo de colaboração com
a Prefeitura de São Paulo, por meio da SMADS
(Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social).

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/mopi-familia-reciclazaro/ 06/02/2018
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ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO NA TV
ASSEMBLEIA SP
Oferecer ferramentas para resgatar a autoestima
e os vínculos, estimular o desenvolvimento e o
potencial dos indivíduos em vulnerabilidade
social. Acompanhar cada um deles e respeitar o
momento em que se encontram, dando passos
muito além do assistencialismo. Os preceitos que
acompanham e norteiam a Reciclázaro desde
sua fundação, seus projetos e programas, seus
desafios e conquistas podem ser apreciados
na entrevista que foi ao ar dia 26 de abril de
2018 na TV Assembleia Legislativa de São Paulo
(TV ALESP). O programa “Nossa Entidade”,
apresentado por Priscila Silvério, possibilitou
conhecer mais sobre a origem da Reciclázaro,
na Paróquia São João Maria Vianey, a criação dos
primeiros projetos junto à população de rua e os
desafios da adesão da comunidade local.
Também foram importantes pautas abordadas
no programa, o foco no ser humano e no meio
ambiente, o trabalho desenvolvido em todas
unidades e programas, o amadurecimento como
instituição, as parcerias com o setor privado,
além dos novos projetos, como o Magazine do
Bem e o Empório Grão em Grão.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/reciclazaro-na-tv-alesp/ 29/04/2018

EVENTOS E MÍDIA

ALMOÇO SOCIAL OUTBACK
BENEFICIA IDOSOS, CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
O Almoço Social Outback reuniu cerca de
300 pessoas na sede da Associação Cívica
Feminina que, além de provarem as delícias
típicas da rede de restaurantes, contribuíram
para a transformação na vida de milhares de
idosos, crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. O valor arrecadado com
a venda dos convites foi direcionado às ações
socioambientais realizadas pela Reciclázaro e
os projetos educacionais da Associação Cívica
Feminina (ACF).
Parceiro de longa data, desde 2013, o Outback
realiza diversas ações beneficentes em prol da
Reciclázaro, reafirmando o compromisso social
da marca.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/almoco-social-outback/ 16/08/2018
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EVENTOS E MÍDIA
CHÁ BENEFICENTE
A Reciclázaro reuniu cerca
de 190 pessoas, entre
convidados e colaboradores, com um desejo em
comum: fazer o bem. Não faltaram alegria e quitutes
deliciosos no chá beneficente realizado no Terraço
Itália.
O evento, que já se tornou uma tradição, contou com
o apoio da família Comolatti e da equipe voluntária,
que cuidaram carinhosamente de cada detalhe:
desde a simpática recepção dos convidados até um
bingo recheado de prêmios, com a participação dos
anfitriões da Reciclázaro: Padre José Carlos Spínola,
presidente e fundador, e da diretora Alayr Payoli.
Toda a renda arrecadada foi revertida para as ações
socioambientais realizadas Reciclázaro.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/uma-tarde-nas-alturas/- 06/11/2018
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EVENTOS E MÍDIA
RECICLÁZARO CELEBRA NOVOS
CAMINHOS DE 55 FORMANDOS
A Reciclázaro celebrou, em uma cerimônia
especial, a formatura de 55 alunos dos cursos
Cuidador de Idosos e Inclusão Digital. Com foco
na capacitação e em proporcionar autonomia
às pessoas atendidas pela instituição e ao
público em geral, as formações realizadas no
CEFOPEA receberam apoio de parceiros como
SAGE Foundation e voluntários.
O evento contou com a presença de professores,
apoiadores, coordenadores dos cursos, além
do presidente da Associação Reciclázaro, José
Carlos Spínola e da Coordenadora da SAGE,
Mariane Martino. A apresentação de dança
espanhola realizada pelo grupo do Movimento
Pró-Idoso (MOPI) e a esquete teatral conferiram
um toque exclusivo à comemoração.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/reciclazaro-celebra-55formandos/- 14/12/2018

RECICLÁZARO PASSA A
INTEGRAR A PLATAFORMA
LIDERANÇA SUSTENTÁVEL
A Reciclázaro participou pela primeira vez do
evento “CEO com Propósito”, a convite de sua
parceira Novelis, líder no setor de alumínio,
cobre e metais. Realizada pela consultoria Ideia
Sustentável, a ação reuniu líderes inovadores
em atitudes e práticas que promovem a
diversidade. O CEO da Novelis, Tadeu Nardocci,
trouxe ao público um pouco da realidade
da empresa, que tem entre suas diretrizes a
inclusão de jovens aprendizes e funcionários
negros, além da equiparação de cargos entre
homens e mulheres.
O projeto Gestão Solidária e Crescimento
Consciente, fruto da parceria entre Novelis
e Reciclázaro, é uma iniciativa que valoriza
e qualifica o trabalho das cooperativas de
reciclagem, e tem como principal desafio
desenvolver e profissionalizar o trabalho neste
importante elo da cadeia de reciclagem. Outro
projeto que preza pela diversidade, o IguAL,
também realizado por meio da parceria entre
Reciclázaro e Novelis, disponibiliza cursos de
inglês às pessoas que coletam latinhas, bem
como aos seus filhos.
A Reciclázaro recebeu o troféu Sabiá Laranjeira
e passa a integrar e ser reconhecida em um
time de mais de 160 líderes na Plataforma
Liderança Sustentável, iniciativa de gestão de
conhecimento em sustentabilidade empresarial
que registra ao longo de sua história diversas
publicações e vídeo-palestras disponíveis
na internet, consistindo em um dos maiores
acervos sobre liderança para a sustentabilidade.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/reciclazaro-plataformalideranca-sustentavel/- 20/12/2018
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. orgânicos
. agroecológicos
. artesanais

MUITO ALÉM DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL,
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE DA RECICLÁZARO
TEM O ENGAJAMENTO EM PROL DO SOCIAL E DO
MEIO AMBIENTE COMO PRINCIPAL DIRETRIZ
O Grão em Grão foi inaugurado em maio de 2018. Localizado na Vila Romana, oferece
produtos orgânicos e artesanais cuidadosamente selecionados. Seus principais objetivos
são valorizar a produção local e familiar, tornar acessível o consumo de alimentos
sem agrotóxicos, bem como oferecer apoio financeiro às ações socioambientais da
Associação Reciclázaro.
O valor arrecadado com as vendas é direcionado para oferecer assistência e educação,
promover a autonomia, o protagonismo e a cidadania às pessoas em vulnerabilidade
social. O empório também possibilita ao público conhecer e adquirir as criações
realizadas em unidades da instituição.
Pratos, tapetes, bolsas, cadernos, entre outros trabalhos realizados pelos conviventes
da Casa São Lázaro, são ótimas opções para presentear, além de conferirem ao local
uma decoração exclusiva. As mudas de PANCs (Plantas Alimentícias não Convencionais),
ervas medicinais, minhocários e produtos para melhoria da qualidade e produtividade
do solo criados no CEFOPEA também podem ser encontrados no espaço.

@emp.graoemgrao
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Praça Alfredo Weiszflog, 34 • Vila Romana
(em frente ao Teatro Cacilda Becker)
Segunda a sábado, das 9h às 18h • Domingo, das 9h às 13h
11| 3863.2098 • 3675.6925
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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE DA
RECICLÁZARO E DA
ASSOCIAÇÃO CÍVICA FEMININA
TRAZ MODA COM QUALIDADE E PREÇO JUSTO
Inaugurado em maio de 2018, o Magazine do Bem oferece
roupas e acessórios novos e seminovos, do casual à moda
festa, para todas as faixas etárias. Por meio de parceria com
pessoas, empresas e grandes varejistas, a loja traz produtos
cuidadosamente selecionados.
O valor das vendas é revertido para a manutenção das ações
sociais da Associação Reciclázaro e da Associação Cívica
Feminina (ACF), instituição que tem o compromisso social
e cidadão para a formação integral e inclusão de crianças,
adolescentes e pessoas com deficiência visual.
Rua Vergueiro, 2331 - Vila Mariana • São Paulo - SP
(a 100m da estação Ana Rosa do metrô)
11.5082.2643
Segunda a sexta, das 9h às 18h30

@magazinedobem
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CAMPANHAS NOTA FISCAL PAULISTA
A Reciclázaro investiu fortemente na Campanha da Nota Fiscal Paulista, através de práticas de
incentivo, estimulando a população a favoritar a entidade em suas compras e também promover
esta ação entre familiares e amigos.
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Santa Catarina

São Paulo

progapi.sc@reciclazaro.org.br
(48) 9191.3095

progapi@reciclazaro.org.br
(11) 2081.3673

O PROGAPI foi criado em 2009 e seu objetivo

EIXOS DE TRABALHO: Direitos Humanos

principal é apoiar e fomentar iniciativas que

das pessoas idosas; trato digno, participação

aprimorem a qualidade de vida da pessoa

e

idosa, atuando de forma independente

direitos dos Idosos; envelhecimento ativo;

e/ou em parceria com instituições públicas

relações intergeracionais; práticas sociais

e privadas e organizações da sociedade civil.

comunitárias; cursos de Cuidadores de Idosos;

Direcionado ao atendimento das pessoas

capacitação gerontológica para formadores e

idosas

voluntários; sistematização de Boas Práticas;

de

comunidades,

socioassistenciais,

dos

serviços

e

grupos

pastorais

organizados. As formações e supervisões
foram segmentadas em diversas unidades
das

organizações

parceiras,

igrejas

e

comunidades.
O trabalho é regido pelos princípios dos
direitos humanos e segue as diretrizes da

inclusão

social;

formação

sobre

os

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

Política Nacional do Idoso (PNI) e do Estatuto

atender o público-alvo.

do Idoso, tendo como objetivo central,

RECURSOS HUMANOS: 02 Coordenadoras

impulsionar o protagonismo e a autonomia
do cidadão idoso, buscando consolidar as
ações de promoção do trato digno e a saúde
integral, à nível familiar, comunitário e na
sociedade.

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

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
ATENDIMENTO NUTRICIONAL IDOSOS
Apresentação do projeto de Educação Nutricional para os
idosos assistidos pelos projetos da Reciclázaro. O público-alvo
foram pessoas com idade acima de 60 anos que participam
das atividades físicas no CEFOPEA (kickboxing e ginástica).
A proposta do início do projeto previu cinco encontros para
o desenvolvimento de práticas de alimentação saudável. Os
encontros mensais ocorreram até novembro de 2018.

Avaliação nutricional prévia por meio da coleta de dados clínicos, dietéticos e da composição
corpórea dos idosos participantes para uma orientação mais direcionada.

Reavaliação dos idosos e a aplicação de plano de implementação
de educação alimentar.
Apresentação de rótulos de diversos alimentos, para
entendimento das informações, quantidades presentes e
tabelas nutricionais, visando autonomia e percepção no
consumo de refeições equilibradas e conscientes. Também
foram trabalhadas estratégias para manutenção dos novos
hábitos incorporados.

SP

ATIVIDADES EM REDE
ATIVIDADE INTERGERACIONAL
Atividade intergeracional (27/04/18)
com 120 crianças da EMEI Eldy Bifone
e 09 idosos do Grupo Geração Saúde
e da Casa de Simeão, com prática de
brincadeiras antigas.
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ATIVIDADES ESPORTIVAS

SP

AULAS DE KICKBOXING
Aulas de Kickboxing, com a participação de 14 alunos, promoveram o aumento dos índices
físico e psíquico, a coordenação, o equilíbrio, a capacidade cardiorrespiratória, a força, o
autocontrole, a autoconfiança e a concentração.

AULAS DE ZUMBA
Aulas de Zumba, com participação de 21 idosos da comunidade, com intuito de propiciar benefícios
em sua saúde física, mental e emocional, ajudando a fortalecer a musculatura, prevenindo diversas
doenças, aumentando a capacidade funcional e trazendo autonomia física.
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SP

ATIVIDADES DE LAZER
OFICINA PRÁTICA DE NATAL
Oficina de Natal com a participação de 14 conviventes da Casa de Simeão. Foi realizada
a montagem de enfeites de Natal para ornamentar as mesas no natal, além de vasos de
flores, com uso de materiais recicláveis (revistas, jornais, rolo de papel, papel de presente).

CONFRATERNIZAÇÃO TURMA DE GINÁSTICA
Comemoração de encerramento de ano, com confraternização
do Grupo Geração Saúde e a Polícia Militar.

CONFRATERNIZAÇÃO TURMA DE
KICKBOXING
Comemoração de encerramento de ano dos alunos
de kickboxing.

CURSOS MINISTRADOS
SP

ARTE EM MOSAICO
Curso sobre técnicas de colagem de pequenas
peças contíguas, formando um efeito
visual (desenho, figura ou representação),
estimulando organização, combinação de
cores e materiais, criatividade e paciência,
resultando em peças decorativas e utensílios.
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Nº de Participantes: 13 pessoas
Público alvo: público idoso e comunidade do Belenzinho e imediações.
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

CURSOS MINISTRADOS

SP

CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO
Realizado entre julho e outubro pelo Programa de Atenção à
Pessoa Idosa (PROGAPI), com patrocínio da Sage Foundation
e apoio da Associação Brasileira de Gerontologia, o curso
“Cuidador de Idosos” formou 37 profissionais, que estão
prontos para oferecer suporte aos idosos e familiares.
Com carga horária de 108 horas, o curso contou com mestres e
doutores especialistas em Gerontologia, Neurologia, Educação
Física, Fisioterapia, Enfermagem, Direito, Saúde Pública da
Família, Gerontologia com ênfase em uso de medicamento do
idoso, Humanização do Cuidado, Saúde e Educação, Psicologia,
Nutrição, Odontologia e Fonoaudiologia.
A grade curricular ofereceu conteúdo rico e diversificado,
abrangendo: a visão da sociedade para o envelhecimento, as
mudanças de comportamento e alterações físicas do corpo
humano ao envelhecer, principais patologias, demências,
nutrição, saúde bucal, espiritualidade, administração de
medicamentos, cuidados de enfermaria (banho, informações
sobre próteses, macas, cadeiras de rodas e demais aparelhos
auxiliares, etc), informações legais e direitos do cuidador, além
de visitas técnicas em instituições que abrigam idosos.

Data: 04/07/18 a 27/10/18 (aos sábados)
Nº de Participantes: 37 pessoas
Carga horária: 108 horas
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:
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SP

EVENTOS E MÍDIA
FORMATURA DO CURSO DE
CUIDADORES DE IDOSOS
Formatura do Curso de Cuidadores de Idosos realizada em
01/12/18, com a presença do fundador e Presidente da
Reciclázaro e coordenadora da SAGE Foundation. Após o
cerimonial, houve uma esquete teatral e apresentação de
dança do MOPI; ao final foi servido um coquetel.
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SC

COMEMORAÇÃO “10 ANOS DA FUNDAÇÃO CHRISTEL WASIEK –
PRO PERSONAS MAYORES EN EL MUNDO”
13 de setembro de 2018 - Participação na inauguração da Exposição “Envelhecer na América
Latina – 10 anos de trabalho da Fundação Pro Adultos Mayores em el Mundo (Berlin): Exposição de
fotos da fundação e discurso sobre os 10 anos de parceria entre as instituições, com a presença de
seus representantes e outros doadores da Fundação. A exposição mostrou fotos de pessoas idosas
de toda América Latina, inclusive atendidos, oficinas e atividades desenvolvidas pela Reciclázaro.

14 de setembro de 2018 - Visita à Eva´s Obdach - Frau Kulik (Berlin): Eva´s Obdach (Teto de Eva)
atende mulheres em situação de rua, com capacidade para dez mulheres, pelo período de até duas
semanas, encaminhadas para diversos serviços, dependendo da demanda apresentada.
17 de setembro de 2018 – Visita à Aktion Hoffnug (Ação
Esperança) é uma instituição centenária, cujo objetivo é
arrecadar roupas e calçados usados para distribuição às outras
instituições e venda em sua própria loja. A instituição faz parte
das atividades de cooperação internacional da Diocese de
Rottenburg Stuttgart. Após entrevista com os diretores Roman
Engelhat e Bruno Heiss foi acordada uma parceria para doação
de roupas para Reciclázaro.
18 de setembro de 2018 – Visita a Kleiderkammer de Cáritas Diocesana (Berlin): Seu objetivo é
doação de roupas e calçados usados.
Visita ao Café & Streetwork – Frau Burghardt (Berlin): O
serviço pertence a Cáritas Diocesana e existe há 20 anos no
mesmo espaço, no centro de Berlin, onde circulam muitas
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Recebe
farmacodependentes e oferece café e pequenos lanches para
consumo no local, além de uma estante com livros e panfletos
de outros serviços de atendimento a este público. Trabalha
com a metodologia de redução de danos.
Visita a Bahnhofsmission – Frau Matzenbacher: Traduz-se “Missão Estação de Trem”, que apoia
pessoas em trânsito pelas 104 estações de trem, administrado por Cáritas junto com Diaconia
Protestante. Em funcionamento há 110 anos, este serviço ecumênico atende pessoas perdidas e
crianças (6 a 14 anos de idade) que viajam sozinhas. A maioria dos atendidos é de imigrantes, que
não falam o idioma e necessitam de ajuda para localizar o trem que as levará a seu destino.
19 de setembro de 2018 – Visita a Cáritas – Ambulanz (Berlin): Ambulância médica para pessoas
em situação de vulnerabilidade. Embora seja nomeado como ambulância, o serviço funciona mais
como um ambulatório de atendimento à essas pessoas. Oferece roupas limpas, medicamentos e
atende cerca de 50 pessoas por dia, de segunda a sexta.
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Av. Ariston de Azevedo, 10 • Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 4661.1056 • camille@reciclazaro.org.br
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 e consolidar sua eficácia, atua em
quatro pilares.
SOCIAL: organizar, capacitar e valorizar as
pessoas que trabalham na coleta seletiva,
conscientizando-as 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 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.
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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 com o objetivo de conquistar
a 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.
PÚBLICO ALVO: Pessoas de ambos os sexos
em situação de vulnerabilidade e risco social,
carroceiros da comunidade e provenientes da
rede socioassistencial.
INFRAESTRUTURA: Coordenação Geral do
Programa: 01 sala de 20 m² (localizada dentro
do CEFOPEA)
RECURSOS HUMANOS: 01 Coordenadora
Equipe de São Paulo:
02 Gestores Ambientais, 02 Engenheiros
Ambientais, 01 Técnico de Segurança, 01
Biólogo, 01 Jovem Aprendiz.
Equipe de Pindamonhangaba:
01 Coordenador de Projeto (Administrador de
Empresa), 01 Assistente Social, 01 Permacultor,
01 Técnico de Segurança.
Equipe de Salvador:
01 Articulador Local.
Equipe de Recife:
01 Articulador Local.

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 mantém uma média de 36 cooperados.
Nascido 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 em 2013 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 mantém em média 12 cooperados, ex-usuários da rede
socioassistencial da organização e de instituições parceiras.
End. Av. Ariston de Azevedo, 10 – Belém - São Paulo
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COOPERATIVAS QUE COMPÕEM A REDE DO PROGRAMA:

Nº Cooperados: 33

Nº Cooperados: 39

Nº Cooperados: 87

Nº Cooperados: 49

Nº Cooperados: 47

Nº Cooperados: 30

Nº Cooperados: 40

38

Nº Cooperados: 11

Nº Cooperados: 12

Nº Cooperados: 04

Nº Cooperados: 78

Nº Cooperados: 16

Nº Cooperados: 10

Nº Cooperados: 09

Nº Cooperados: 22

Nº Cooperados: 36

Nº Cooperados: 37

Nº Cooperados: 17

Nº Cooperados: 12
39

TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS MENSALMENTE
PELAS COOPERATIVAS APOIADAS PELO PROGRAMA
TOTAL DE TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS
PELAS COOPERATIVAS EM 2018

40

936
11.232
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
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.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
SÃO PAULO
CARGA HORÁRIA MENSAL: 30 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 360 horas.
QUANTIDADE: 02 profissionais - sendo
1 responsável técnico de campo.

GESTOR AMBIENTAL
SÃO PAULO
CARGA HORÁRIA MENSAL: 30 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 360 horas.
QUANTIDADE: 02 profissionais

AÇÕES NO PROGRAMA:
- Aplicar o diagnóstico de gestão para entendimento da administração financeira e social de cada
cooperativa;
- Auxiliar as rotinas da gestão administrativa, inserindo tecnologias que simplifiquem e aperfeiçoem
o controle logístico;
- Assistir, quando necessário, a regularização das certidões das cooperativas;
- Implantar e ampliar a utilização do software de gestão, objetivando uma administração mais
organizada e transparente;
- Promover encontros entre o Centro de Coleta da Novelis com as cooperativas, a fim de fomentar
melhores relações comerciais;
- Trabalhar as redes sociais das cooperativas para promover e divulgar o trabalho desenvolvido;
- Fomentar intercâmbio entre as cooperativas e os compradores de materiais recicláveis;
- Incentivar comemorações de datas especiais dentro das cooperativas, favorecendo a sinergia e a
autoestima do grupo;
- Buscar soluções, junto com os cooperados, para minorar o índice de rejeitos dentro das cooperativas;
- Articular palestras temáticas;
- Propiciar formações para as cooperativas, consolidando suas capacitações em temas relacionados
a gestão, Segurança do Trabalho, Alimentação Saudável, Saúde e Cidadania.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
SÃO PAULO

PINDAMONHANGABA

CARGA HORÁRIA MENSAL: 30 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 360 horas.

CARGA HORÁRIA MENSAL: 20 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 240 horas.

AÇÕES NO PROGRAMA:
- Aplicar o diagnóstico de segurança do trabalho na percepção do espaço físico da cooperativa, das
condições dos maquinários e dos cuidados com os cooperados;
- Trabalhar a implantação e ampliação da cultura prevencionista nas cooperativas, criando um
ambiente seguro para os cooperados.
- Formar a CIPA dentro das cooperativas;
- Implantar a NR1 e NR6 nas rotinas das cooperativas.
- Desenvolver o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e realizar os DQS (Diálogos
Quinzenais de Segurança) em todas as cooperativas;
- Possibilitar pequenas adequações nas cooperativas, como compra de insumos, equipamentos de
proteção individual, conserto de máquinas, aquisição de extintores, etc.;
- Promover encontros, com a participação de outras cooperativas da cidade de São Paulo e regiões,
para compartilhamento de boas práticas em seus trabalhos;
- Viabilizar curso de brigadista para 01 (um) representante de cada cooperativa;
- Realizar palestras temáticas.

JOVEM APRENDIZ
SÃO PAULO
CARGA HORÁRIA MENSAL: 20 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2017: 240 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Desenvolver e suprir o site, incrementando a
divulgação do trabalho das 21 cooperativas;
- Incentivar e orientar os cooperados a divulgar o
trabalho nas redes sociais.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL
PINDAMONHANGABA
CARGA HORÁRIA MENSAL: 30 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 360 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Elaborar e aplicar o questionário social;
- Realizar acompanhamento social e encaminhamentos
necessários, propiciando o empoderamento dos cooperados;
- Promover palestras temáticas;
- Incentivar confraternizações para nutrir a interação da equipe;
- Impulsionar o consumo dos alimentos cultivados nas hortas da cooperativa.

ADMINISTRATIVO
PINDAMONHANGABA
CARGA HORÁRIA MENSAL: 20 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 240 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Desenvolvimento do projeto da cooperativa;
- Cuidar das rotinas da gestão administrativa e controle logístico;
- Elaborar relatórios descritivos e estatísticos, objetivando uma administração mais organizada e
transparente;
- Promover reuniões dos cooperados, abordando assuntos referentes ao desenvolvimento e gestão
do trabalho;
- Buscar soluções, junto com os cooperados, para minorar o índice de rejeitos dentro das cooperativas;
- Supervisionar o andamento do trabalho da cooperativa.

PERMACULTOR
PINDAMONHANGABA
CARGA HORÁRIA MENSAL: 30 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 360 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Implantar e ampliar as hortas nas cooperativas, elevando a capacidade de produção de alimentos;
- Promover encontros dos cooperados, para incentivar a produção e o cuidado de diferentes tipos
de alimentos, dentro das cooperativas;
- Introduzir a produção de PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais) nas hortas;
- Conscientizar e integrar os cooperados nos cuidados e manutenção das hortas nas cooperativas,
visando a ampliação;
- Incentivar a replicação das hortas nas casas dos cooperados;
- Aproximar a comunidade da cooperativa, alterando sua representatividade social.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
ARTICULADOR LOCAL
SALVADOR
CARGA HORÁRIA MENSAL: 20 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 240 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Realizar o mapeamento das cooperativas locais;
- Elaborar diagnóstico de gestão de administração financeira e
social de cada cooperativa;
- Compor relatório sobre perfil, metodologia de trabalho,
técnicas utilizadas e características específicas de cada
cooperativa;
- Mensurar a distância física entre o Centro de Coleta Novelis
de cada cooperativa
- Analisar, circunstanciar e idealizar projetos objetivando a
expansão do Projeto GSCC em Salvador.

ARTICULADOR LOCAL
RECIFE
CARGA HORÁRIA MENSAL: 20 horas.
CARGA HORÁRIA ANUAL – 2018: 240 horas.
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Realizar o mapeamento das cooperativas locais;
- Elaborar diagnóstico de gestão de administração financeira e
social de cada cooperativa;
- Compor relatório sobre perfil, metodologia de trabalho,
técnicas utilizadas e características específicas de cada
cooperativa;
- Mensurar a distância física entre o Centro de Coleta Novelis
de cada cooperativa
- Analisar, circunstanciar e idealizar projetos objetivando a
expansão do Projeto GSCC em Recife.

COORDENAÇÃO GERAL
AÇÕES NO PROGRAMA:
- Responsável pelas ações do Programa Coleta Seletiva
da Associação Reciclázaro e de todas as atividades
realizadas nas cooperativas que integram o programa
Gestão Solidária e Crescimento Conciente em todo
o território nacional e nas ações de mapemanento e
dignóstico realizado no Brasil e exterior.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
CULTURA PREVENCIONISTA
Sempre reforçando a cultura prevencionista nas cooperativas,
foram realizados treinamentos da Brigada de Incêndio em
um ambiente preparado para diversas situações de perigo.
A intenção foi informar e capacitar os cooperados, sobre a
forma correta de agir, manusear os extintores de acordo com a
ocorrência, entre outros tópicos de segurança.
Datas: 04/06/18; 27/09/18; 21/11/18 • Nº de participantes: 580 cooperados
Local: Atividades in loco em todas as cooperativas apoiadas

IMPLANTAR CULTURA PREVENCIONISTA
Os cooperados da Associação 28 participaram do diálogo de segurança
com o tema: higiene pessoal.
Datas: 25/10/18 • Nº de participantes: 18 cooperados
Local: Associação 28 - Rua: Boa Esperança, 78 - Jd. Adutora - SP

PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
A cultura prevencionista foi trabalhada de diferentes formas, como a
implantação do PPCI - Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, que
orienta os cooperados sobre a importância do uso correto dos extintores,
rota de fuga, preenchimento do controle de extintores.
Datas: 19/12/18 • Nº de participantes: 12 cooperados
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, Casa do Catador e União

CRIAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA
O técnico do PGSCC reuniu os cooperados da
Cooperleste para explicar a importância da criação
de um fundo de reserva para a cooperativa. O
fundo será composto pelos descontos de um
percentual da retirada mensal dos cooperados,
para proporcionar recursos para enfrentar
contratempos, programar benfeitorias, seja no
espaço ou para os cooperados.
Datas: 30/01/18 • Nº de participantes: 38 cooperados
Local: Cooperleste - Rua: Estrada Fazenda do Carmo, 450 - SP
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
PRESERVAR O COOPERADO DE ACIDENTES
DURANTE O TRABALHO
Valorizando a vida e segurança de cada cooperado nas
cooperativas que compõem o PGSCC, cada dia são realizadas
mais ações para a promoção da cultura prevencionista. Desde a
importância da utilização das fichas de EPI e Ordem de Serviço,
que NRs elas pertencem e o controle que a cooperativa passa
a ter quando registra alguma ocorrência e/ou entrega de EPI;
o uso adequado do EPI e sua higienização, sempre mantendo
os uniformes e luvas lavados e armazenados de forma correta,
preservando sua vida útil e reduzindo gastos nas cooperativas.
Datas: 19/04/18; 30/06/18; 25/07/18; 27/09/18; 01/10/18 • Nº de participantes: 102 cooperados
Local: Atividades in loco em todas as cooperativas apoiadas.

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO
A Cooperativa Cooperação recebeu a APR - Análise
Preliminar de Risco – que indica as fragilidades
existentes no espaço, facilitando seus reparos.
A finalidade é ampliar o trabalho da cultura
prevencionista dentro da cooperativa para que os
cooperados e seu espaço físico sejam preservados de
qualquer acidente.
Datas: 31/01/18 • Nº de participantes: 03 cooperados
Local: Cooperação - Rua Froben, 101 - Vila Leopoldina - SP

CONSCIENTIZAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DOS APONTAMENTOS DA APR
Foram realizadas diversas rodas de conversa com as lideranças
das cooperativas para conscientizá-las sobre a importância da
regularização dos itens apontados na APR - Análise Preliminar de
Risco. A importância de trabalhar a cultura prevencionista dentro dos
espaços é sempre enfatizada, pois dessa forma os riscos, não apenas
referentes à estrutura física e os maquinários, mas principalmente
com os próprios cooperados, são consideravelmente minimizados.
Datas: 25/10/18 • Nº de participantes: 18 cooperados
Local: Associação 28 - Rua: Boa Esperança, 78 - Jd. Adutora - SP
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
FORMAÇÃO
Atividade realizada bimestralmente com todas as cooperativas
participantes do Programa Gestão Solidária e Crescimento
Consciente.
Um dos principais tópicos das formações foi a cultura
prevencionista dentro das cooperativas, pois as cooperativas
ainda apresentam muitas fragilidades em relação às suas
estruturas físicas e também organizacionais. Desde palestras
sobre doenças ocupacionais, comportamentos seguros
dentro de espaços vulneráveis, primeiros socorros, o intuito foi
implantar e ampliar a cultura prevencionista nas cooperativas,
para garantir segurança para o cooperado, além da preservação
dos maquinários e espaço físico.
Datas: 21/01/18; 24/04/18; 26/06/18; 29/07/18; 26/10/18; 13/12/18
Nº de participantes: 30 cooperados em média por encontro
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
Cooperativas participantes: Todas cooperativas apoiadas pelo programa.

48

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
MITIGAR OS PROBLEMAS APONTADOS NO PPRA

Cooperativas receberam a técnica de segurança do programa,
que realizou medições dos equipamentos utilizados no trabalho
e entregou o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
- aos líderes dos espaços. Com o objetivo de mitigar os riscos que
os cooperados podem ter no trabalho, os diálogos de segurança
realizados com as lideranças propiciaram o crescimento da
aplicação da cultura prevencionista.
Datas: 27/08/2018 à 30/08/2018 • Nº de participantes: 123 cooperados
Local: Atividades in loco em 07 cooperativas apoiadas

MINIMIZAR O CONSUMO DE CIGARRO
Com a intenção de diminuir o consumo de cigarro durante o
trabalho nas cooperativas, os técnicos do programa reuniram
os cooperados e realizaram uma reflexão sobre o impacto dos
fumantes na produção, os riscos de incêndio e outros acidentes que
podem acontecer quando as regras do estatuto são desrespeitadas.
Datas: 19/02/2018 à 21/02/2018 • Nº de participantes: 113 cooperados
Local: Atividades in loco em 03 cooperativas apoiadas

SOFTWARE DE GESTÃO:
FORTALECENDO A GESTÃO ADMINISTRATIVA
Por solicitação das cooperativas, foi realizada formação para
uso do software disponibilizado pela Associação Reciclázaro
às cooperativas participantes do programa. O software é uma
ferramenta que ajuda a cooperativa na organização administrativa.
Datas: 23/01/2018 • Nº de participantes: 30 cooperados
Local: Todas cooperativas apoiadas pelo programa.

ENTREGA LOGO EM ALTA
RESOLUÇÃO
A Cooperativa Cooperpac recebeu
seu logotipo em alta resolução e em
diferentes extensões.
Datas: 17/07/2018 • Nº de participantes: 16 cooperados
Local: Cooperpac - Rua: Av. Carlos Barbosa Santos, 1501 - SP

Outras cooperativas, que já receberam os logos em alta resolução, aplicaram em camisetas para
lideranças e cooperados.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO DO ALUMÍNIO:
AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE DA COOPERATIVA
Foram entregues quatro balanças portáteis para que as cooperativas
possam mensurar o que estão coletando, com a finalidade de
melhorar a sustentabilidade das cooperativas, enxergando os
produtos recebidos como negócio e agregar valor a eles.
Datas: 30/06/18 • Local: Entrega in loco em 04 coopertivas apoiadas pelo programa: Vitória do Belém, Recicla Butantã,
Casa do Catador e Recifavela.

AÇÕES DO JOVEM APRENDIZ
O trabalho do Jovem Aprendiz no PGSCC tem por responsabilidade
incentivar as cooperativas a utilizar as redes sociais em favor do trabalho
que desenvolvem e também divulgar no site do programa as ações
realizadas pela equipe do projeto dentro das cooperativas.
No ano de 2018 foram enviados 13 e-mails marketing sobre segurança
do trabalho, consciência alimentar e gestão administrativa, Rbem como
foram criadas 2 páginas no Facebook para as cooperativas, além de
realizada a capacitação das gestões para gerenciamento de publicações.

PROJETO GESTÃO SOLIDÁRIA E CRESCIMENTO CONSCIENTE NA INTERNET
Com o objetivo de potencializar o trabalho desenvolvido pelas cooperativas, permanece disponível
um site criado exclusivamente para publicação de informações, notícias e eventos das cooperativas
atendidas pelo projeto, além da divulgação de ações realizadas nos espaços.

WWW.GESTAOEMCOOPERATIVAS.COM.BR
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ATIVIDADES AMBIENTAIS
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS:
INSERIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ROTINA
DOS COOPERADOS
O permacultor Isaque Pedro implantou a horta na Coopercral
incentivando o consumo de alimentação mais saudável
pelos cooperados, explicando que é possível produzir seus
alimentos e alterar a representação social que a cooperativa
tem frente à comunidade.
Datas: 18/01/2018 • Nº de participantes: 04 cooperados
Local: Coopercral - Rua: Gaivota, 59 - Vargem Grande - SP

TRABALHAR O PERTENCIMENTO DAS HORTAS DENTRO DAS COOPERATIVAS:
Cooperativas visitadas: Cooperação, Cooperpac, Mofarrej e Coopercral - Data: 30/03/2018 - Participantes: 16 cooperados

EMPODERAR OS COOPERADOS A CUIDAREM DE SUAS HORTAS:
Cooperativas visitadas: Coopere, Vitória do Belém e Central Tietê - Data: 30/04/2018 - Participantes: 12 cooperados

ATRAIR A COMUNIDADE PARA DENTRO DA COOPERATIVA: A cooperativa Cooperpac possui
uma extensa horta em seu espaço e, para fazer com que a comunidade se aproximasse mais,
passou a divulgar que faria a troca de um alimento por material reciclável. A resposta foi positiva e a
comunidade participa cada vez mais, colaborando com a entrega do material mais limpo e correto.

Datas: 26/06/2018 • Nº de participantes: 16 cooperados
Local: Cooperpac - Rua: Av. Carlos Barbosa Santos, 1501 - SP
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ATIVIDADES AMBIENTAIS
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Os cooperados participaram de palestra sobre os benefícios
dos temperos naturais cultivados nas hortas das cooperativas.
Aprenderam sobre as ervas e degustaram alimentos
provenientes de suas próprias hortas.
Datas: 29/11/2018 • Nº de participantes: 93 cooperados
Local: Atividades in loco em 04 cooperativas apoiadas: Casa do Catador, Caminho Certo, União e Cooperleste

PLANTIO E MANUTENÇÃO DA HORTA
Os cooperados “Guardiões das Hortas” das cooperativas receberam a visita da técnica de
permacultura, em que participaram de uma orientação dirigida sobre plantio, manutenção e
colheita de suas hortas.

Datas: 10/12/2018 a 14/12/2018
Local: Atividades in loco em 05 cooperativas apoiadas: Caminho Certo - Participantes: 05 cooperados
Cooperleste - Participantes: 04 cooperados
Chico Mendes - Participantes: 37 cooperados
Vitória do Belém - Participantes: 03 cooperados
Associação 28 - Participantes: 01 cooperado

ATIVIDADES EM REDE
CONHECER A SITUAÇÃO DA COOPERATIVA

A Cooperativa Parelheiros, localizada na zona sul de São Paulo,
foi convidada e submetida à aplicação do diagnóstico, se
tornando a mais nova beneficiada pelo PGSCC.
Datas: 13/09/2018 • Nº de participantes: 12 cooperados
Local: Cooperativa Parelheiros - Rua Henrique Hessel, 567 - Parelheiros - SP

FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS E APRESENTAR
A NOVA PROPOSTA
O Programa Gestão Solidária e Crescimento Consciente
participou de uma reunião com a equipe do Instituto IA3
(organização parceira em Pindamonhangaba) e com as
lideranças da Cooperativa Moreira Cesar, para realizar a prestação
de contas do primeiro ano deste programa na cooperativa. Foi
feita uma reflexão sobre os pontos avançados e expectativas
futuras para potencializar o trabalho já desenvolvido.
Datas: 01/03/2018 • Nº de participantes: 06
Local: Cooperativa Moreira Cesar - Rua: Avenida Doutor Loyd Figueiredo Pereira da Rocha, 170 - Pindamonhangaba - SP
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ATIVIDADES EM REDE
PROJETO IGUAL
(CURSO DE INGLÊS)
O Projeto Igual, iniciativa que conta com o
apoio da Novelis para promover o ensino
da língua inglesa aos coletores de latinhas
e seus filhos, realizou o primeiro encontro
com seus beneficiados. O tema abordado foi
a importância de falar um outro idioma não
apenas para o lazer, como também para a vida
profissional.
Os nove cooperados beneficiados conheceram a empresa e foram apadrinhados por colaboradores
da Novelis, que acompanharão sua evolução.

Treinamento motivacional mostrando como outro idioma pode impactar de forma positiva na vida
dos participantes e estimulando a busca por mais conhecimentos.

Confraternização de final de ano com uma gincana, onde os participantes colocaram em prática o
conteúdo aprendido no semestre.

Datas: 03/07/18; 18/07/18; 28/07;18; 20/12/18
Nº de participantes: 09 adolescentes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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ATIVIDADES EM REDE

RESSIGNIFICAR AS COOPERATIVAS DE
RECICLAGEM COM ARTE
O Projeto “Pimp My Cooperativa”, com patrocínio da Novelis, utiliza o grafite para transformar
a vida de catadores de materiais recicláveis, tendo como principal objetivo a ressignificação das
cooperativas de reciclagem através da arte feita pelos grafiteiros locais em eventos pontuais. Além
da perspectiva cultural, o Pimp também oferece ações de saúde, lazer e educação para crianças, bem
como oficinas de marcenaria, plantio de mudas, consertos de bicicletas dos moradores do entorno.
COOPERATIVA CANA BRAVA
Rua Bem te vi, 78, Térreo, bairro Canabrava - Salvador - BA
Participação: 40 voluntários, 29 cooperados e 19 artistas
Público estimado: 180 pessoas.

COOPERATIVA DE PARELHEIROS
Rua Henrique Hessel, 567 - Parelheiros - São Paulo - SP
Participação: voluntários, cooperados e 15 artistas
Público estimado: 60 pessoas
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ATIVIDADES EM REDE
COOPERATIVA CENTRAL TIETÊ
Av. Salim Farah Maluf, 179, Tatuapé - São Paulo - SP
Participação: voluntários, cooperados e educadores
Público estimado: 100 pessoas

COOPERATIVA RECICLA TORRE
Rua Eliezer Olimpio de Moura, 100 - Santa Luzia - Recife - PE
Participação: voluntários, cooperados, artistas e educadores
Público estimado: 250 pessoas

COOPERATIVA MOFARREJ
Av. gastão Vidigal, 1081 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Participação: voluntários, educadores sociais, por cooperados e seus familiares
Público estimado: 150 pessoas
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ATIVIDADES EM REDE
INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA POR MEIO
DA ALFABETIZAÇÃO
Participantes das Cooperativas Central Tietê, Vitória do
Belém e Chico Mendes receberam o certificado do Curso
de Alfabetização de Adultos, oferecido pelo Instituto
Paulo Freire em parceria com a empresa Samsung. O curso
visava, além da alfabetização, a inclusão na era digital. Cada
participante também foi presenteado com um celular novo.
Datas: 28/07/2018 • Nº de participantes: 35

PROPORCIONAR ACESSO AOS LIVROS E
INCENTIVAR A LEITURA
A Cooperativa Coopere foi beneficiada com o espaço
“Cantos de Leitura”, através da parceria da Novelis e a
Rede Educare. Com um acervo inicial de mais de 500 livros
de diferentes temas, o espaço também será utilizado
para realização de cursos, recepção para as famílias dos
cooperados e toda a comunidade.
Datas: 28/09/2018 • Nº de participantes: 60 pessoas
Local: Cooperativa Coopere - Av. do Estado, 300 - Bom Retiro - SP

AUMENTANDO A SEGURANÇA NO
AMBIENTE DE TRABALHO
A Reciclázaro, através de recursos dos projetos que administra, fez a doação
de um triturador de vidro para a Cooperativa Cooperleste, que possibilitou aos
cooperados trabalharem com mais segurança e aumentarem a produtividade.
Datas: 11/05/2018 • Cooperados beneficiados: 40 cooperados
Local: Cooperativa Cooperleste - Rua: Estrada Fazenda do Carmo, 450 - SP

COMPARTILHAR A NOSSA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Visita de dez alunos do curso de pós-graduação da UNIP, que conheceram como o PGSCC desenvolve
seu trabalho de rede e como as cooperativas de reciclagem se organizam em redes.

Datas: 04/12/2018
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ATIVIDADES EM REDE
CADASTRO NO E-SOCIAL
O PGSCC participou de uma reunião (02/03/18) com
integrantes da Rede Paulistana, formada por todas
as cooperativas conveniadas com a AMLURB, que
enfatizou a necessidade de todas as cooperativas
se cadastrarem no E-Social. Para realização desse
cadastro é necessário contribuir com o INSS, ter o
PPRA e LTCAT.

DIA INTERNACIONAL DOS CATADORES
O Movimento Nacional dos Catadores organizou uma
passeata no Centro de SP, em comemoração ao Dia
Internacional dos Catadores, convidando todas as
cooperativas para desfilarem e mostrarem a importância
do trabalho que eles desenvolvem. Participaram no dia
01/03/18 representantes de 10 cooperativas atendidas
pelo PGSCC: Cooperação, Cooperleste, Central do Tietê,
Associação 28, Cooperpac, Coopercral, Recicla-Butantã,
Casa do Catador, Glicério e Caminho Certo.

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
Representantes
das
Cooperativas
Cooperleste,
Cooperpac, Coopercral e Filadélfia se reuniram no dia
13/02/18 no Largo da Batata e realizaram um desfile de
carnaval para chamar a atenção para o descarte correto
dos materiais recicláveis e seu destino nas cooperativas
de reciclagem.

FORTALECIMENTO DO TRABALHO
O Movimento Nacional dos Catadores promoveu uma passeata no dia 22/08/18 no centro de São
Paulo para chamar a atenção sobre a importância da coleta seletiva e do trabalho das cooperativas
de reciclagem. Cinco das cooperativas beneficiadas pelo PGSCC participaram da ação: Cooperleste,
Recifavela, Cooperação, Cooperpac e Cooperleste.
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ATIVIDADES EM REDE
Em parceria com a Ball, o PGSCC expandiu suas ações e território de atuação,
desenvolvendo trabalho de mapeamento de propostas de ações voluntárias em
cooperativas de reciclagem. A coordenadora e técnicos do programa visitaram
várias cooperativas para análise/diagnóstico e mapearam oportunidades de ações
voluntárias promissoras com a participação dos colaboradores da empresa.

Abril de 2018 Recife

Maio de 2018 Manaus

Julho de 2018 Buenos Aires

Setembro de 2018 Brasília

Novembro de 2018 Rio de Janeiro
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PATROCÍNIO:

EVENTOS E MÍDIA
DIVULGAR O TRABALHO DA COOPERATIVA
A Cooperativa Vitória do Belém participou da gravação
do programa “Cazé Pecini”, que tem como foco evidenciar
empreendimentos de sucesso. A Cooperativa apresentou seu
trabalho e ressaltou a importância do descarte correto do
material reciclável.
Datas: 22/09/2018

VÍDEOS COOPERATIVAS
Com o objetivo de publicizar o trabalho das cooperativas, apresentando o desenvolvimento das
atividades, o PGSCC, com apoio da Novelis, produziu um vídeo institucional para 10 cooperativas,
que mostra todos os cooperados e os processos de trabalho desenvolvido, desde o recebimento do
material reciclável até a sua comercialização por cada cooperativa. Esse filme, além de apresentar a
cooperativa, convida a comunidade local a conhecer o trabalho, sensibilizando as pessoas quanto à
questão ambiental. Cada cooperativa recebeu um CD com o vídeo de seu trabalho.

HOMENAGEM DA RECIFAVELA AO PGSCC
A Recifavela homenageou a Reciclázaro, a Educare e a Novelis em
gratidão à parceria de tantos anos, reconhecendo a contribuição
que tanto ajudou no desenvolvimento da cooperativa.
Datas: 24/04/2018

VISITA INTERNACIONAL
Através de um pedido da Cetesb, representantes de diferentes países que são signatários do tratado
da Basiléia conheceram o trabalho desenvolvido pelo PGSCC e a Cooperativa Vitória do Belém.
O tratado se preocupa com o manejo dos resíduos perigosos, mas os signatários após a visita
informaram a intenção de incluir um capítulo sobre o manejo dos resíduos urbanos.

Datas: 07/12/2018
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Rua do Gasômetro, 821 • Gasômetro • São Paulo/SP
03004-001 • (11) 3311.0421
tc@reciclazaro.org.br
Centro de escuta diário, acessível a toda a
comunidade para acolhimento das diversas
demandas comunitárias. 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 junto às redes de serviços e de recursos
comunitários, como Centros de Referências
de Assistência Social – CRAS/CREAS/Centro
Pop, Centros de Acolhida, Unidades Básicas
de Saúde, Centros 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,
expostas nos atendimentos e diagnosticadas
nas ações (visitas domiciliares e atividades em
rede). É propiciado 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 por empresas e pessoas físicas. Ao
receber estas doações, os profissionais
selecionam e separam o material recebido,
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sendo que parte dele é desmontado e destinado
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, 02
salas de administração, 01 sala de atendimento
do Serviço Social, 01 sala de atendimento
psicológico, 03 salas de atividades/cursos,
01 sala de fomento de negócios produtivos,
01 salão para eventos, 01 galpão para
desmontagem de lixo eletrônico, 02 banheiros
de uso coletivo, 01 banheiro para uso dos
profissionais, 01 almoxarifado, 01 cozinha.
RECURSOS HUMANOS: 01 Coordenador, 01
Assistente Social, 01 Operador Comunitário,
01 Operador Par, 01 Agente Operacional,
01 Técnico Especializado e 06 Professores
Voluntários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado
no bairro do Brás, atende preferencialmente
pessoas da comunidade local.

PARCERIAS E AÇÕES INTEGRADAS
As atividades e cursos desenvolvidos pelo Espaço Gasômetro visam intervir nas questões do
cotidiano da comunidade atendida, conscientizando e sensibilizando a população. No ano de 2018,
a realização de todas as ações contou com o patrocínio da Sage Foundation, Fundação Salvador
Arena e do Instituto das Irmãs da Santa Cruz, além da contrapartida da Reciclázaro, através de
recursos próprios, provenientes da Nota Fiscal Paulista.

PATROCÍNIO:

ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
PALESTRA SEBRAE
Em parceria com o SEBRAE, o Espaço Gasômetro organizou duas
palestras sobre abertura de negócios. Os alunos puderam tirar
dúvidas à respeito de criação de MEI, as vantagens, obrigações
e como proceder de forma correta na criação de empresa.
Também obtiveram conhecimento sobre cursos gratuitos
oferecidos pelo SEBRAE, além da possibilidade de crédito sem
juros pelo programa SUPERMEI.

EMPREENDEDORES DA OFICINA ESCOLA
Com atuação na manutenção e formatação de computadores, além de instalação de software, entre
outras demandas, a assistência técnica Tech Level teve seu lançamento oficial em dezembro. Criada
por três jovens empreendedores formados nos cursos do Espaço Gasômetro, a empresa é a primeira
nascida por meio do projeto Oficina Escola.
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ATIVIDADES NA COMUNIDADE
DIA DA BELEZA
No Dia da Beleza, as alunas dos cursos de Manicure &
Pedicure e Maquiagem puderam colocar em prática
tudo que aprenderam em sala de aula, por meio de uma
ação social voltada aos moradores da comunidade do
Brás e região. A comunidade teve acesso às atividades
relacionadas à beleza, em que as alunas e professoras
realizaram embelezamento facial e cuidados com as unhas.
Além das atividade práticas, as alunas puderam interagir
com a comunidade e criar redes de contato, fortalecendo
ainda mais a atuação territorial dessas futuras profissionais.

PARCERIA COM AS ESCOLAS
A parceria com a escola é fundamental na ingerência do público jovem do Brás e região. Com
autorização do corpo docente, foram feitas visitas nas salas de aula na E.E. Eduardo Prado e na
E.E. Padre Anchieta, com o objetivo de divulgar os cursos e as atividades que ocorrem no Espaço
Gasômetro, além de oferecer suporte para esses jovens utilizarem o local para trabalhos escolares,
entre outras atividades.

INCLUSÃO DIGITAL
Foram disponibilizados computadores com acesso à internet
para pessoas da comunidade. Os computadores foram utilizados
para a criação e o envio de currículos, inscrição em programas de
socioaprendizagem como o CIEE, realizar trabalhos escolares e
cursos, documentações, entre outras atividades.
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ATIVIDADES NA COMUNIDADE
VISITAS DOMICILIARES
A visita domiciliar é um método eficaz na identificação de possíveis
demandas sociais dos alunos. Feita de forma previamente
agendada, ela possibilita um olhar mais próximo sobre a realidade
social em que a pessoa se encontra, sua relação familiar, questões
econômicas, saúde, educação entre outras possíveis necessidades.
Durante o ano de 2018, a equipe do Espaço Gasômetro realizou
visitas na residência de alunos participantes dos cursos no Espaço
Gasômetro, que permitiram diagnosticar algumas demandas de
acordo com a vivência e história de vida particular dessas famílias. A
partir desse diagnóstico, a equipe direciou o trabalho, fornecendo
as devidas orientações e encaminhamentos. Esse instrumento de
trabalho ajudou a equipe conhecer o contexto familiar dos alunos
que frequentam o espaço.

ESTÁGIO DAS ALUNAS DE MAQUIAGEM, MANICURE & PEDICURE
As alunas e alunos dos cursos de Manicure & Pedicure e Maquiagem realizaram atividade de estágio
com um grupo de idosas na Igreja São Vito, localizada no Brás. Com o objetivo de proporcionar
experiência no atendimento ao público, eles colocaram em prática algumas técnicas aprendidas em
sala de aula, com tutoria das professoras. A atividade também proporcionou maior interação entre
alunos e moradores da comunidade do Brás.

PALESTRA SAÚDE BUCAL
O evento contou com uma palestra sobre higiene bucal, direcionada
aos idosos residentes em centros de acolhida do Brás e adjacências.
Foram abordados assuntos como os cuidados com a saúde dos
dentes, a forma correta de escová-los e usar o fio de dental. Após
a palestra, houve encaminhamentos para consultas odontológicas.
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE MONTAGEM E
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Foram promovidas aulas de montagem e manutenção de
computadores, utilizando peças usadas e reaproveitáveis,
coletadas pela triagem do Programa de Lixo Eletrônico.
Os participantes aprenderam a identificar e trabalhar com
ferramentas, hardware 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.
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, profissional e familiar dos adolescentes,
estabelecendo o bem-estar na convivência com todos.

Nº de Participantes: 24 jovens capacitados • Tumas realizadas em 2018: 02 • Periodicidade: 2 vezes por semana • Público alvo: comunidade/população em geral

CURSO DE MANUTENÇÃO DE CELULAR
A primeira turma do curso de Manutenção de Celular contou com aulas teóricas e práticas sobre
consertos e reparos. Os participantes obtiveram conhecimento sobre o uso correto dos equipamentos
técnicos, cuidados ao abrir e diagnosticar defeitos em aparelhos, trabalhar com diferentes marcas
de celular, conhecimento sobre a parte interna como placas e chips, configurações avançadas,
além de informações sobre o mercado de trabalho na área. As práticas utilizaram aparelhos que
foram descartados e doados para uso em sala de aula, contribuindo também para a consciência e
importância do devido descarte de baterias e celulares. O curso mesclou jovens e adultos e, como
resultado, obteve uma intensa troca de experiências e vivências entre os participantes.

Nº de Participantes: 13 jovens capacitados • Tumas realizadas em 2018: 01 • Periodicidade: 2 vezes por semana • Público alvo: comunidade/população em geral
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE MANUTENÇÃO DE REDES
O curso funcionou como uma continuação do curso de Montagem e Manutenção
de Computadores, trazendo aspectos relacionados à configuração e manutenção de
internet. Em aulas práticas e teóricas, os alunos aprenderam como configurar uma
rede via cabo e via Wifi, assim como fazer manutenção e reparação interna de rede de
computadores.

Nº de Participantes: 10 jovens capacitados • Tumas realizadas em 2018: 01 • Periodicidade: 1 vez por semana • Público alvo: comunidade/população em geral

CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA
O curso de Designer de Sobrancelha deu continuidade à formação na área da beleza. As alunas
conheceram mais sobre as habilidades e técnicas que envolvem o manuseio de pinças, correção
com henna, depilação com linha (egípcia), entre outras muito usadas na área. Por meio do estudo
de visagismo, aprenderam a reconhecer os diferentes formatos de rosto, olhos, sobrancelhas,
analisando todo o conjunto da face, buscando resultados harmoniosos e expressivos.

Nº de Participantes: 09 jovens capacitados • Tumas realizadas em 2018: 01 • Periodicidade: 2 vezes por semana • Público alvo: comunidade/população em geral

EMPREENDEDORISMO
Os alunos dos cursos de Manicure & Pedicure e Maquiagem, Manutenção de Computadores,
Manutenção de Celular e Redes tiveram acesso às aulas de empreendedorismo. A partir de
dinâmicas e atividades, puderam conhecer um pouco sobre abertura de negócios, criação de
MEI, documentações, plano de negócio, fluxo de caixa, planejamento, introdução ao mercado de
trabalho atual e atividades motivacionais com o propósito de despertar o espírito empreendedor.

Nº de Participantes: 112 capacitados • Tumas realizadas em 2018: 08 • Periodicidade: 1 vez por semana • Público alvo: comunidade/população em geral
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA
O curso ofereceu, por meio de aulas teóricas e práticas,
conceitos relacionados à história da maquiagem,
características pessoais de peles, formatos de rostos, tipos
de maquiagem, conceitos sobre ética, relações humanas,
saúde, cuidados com a autoimagem e autoestima. Por meio
de dinâmicas, exposições, vivências e fortalecimento de
aspectos que estimulam a melhoria na qualidade de vida dos
participantes, o curso estimulou as perspectivas de geração
de renda e incentivou a busca por profissionalização, um
viés que o Programa de Intervenção Comunitária encontrou
para fomentar trabalhos na comunidade do Brás.

Nº de Participantes: 26 jovens capacitadas • Tumas realizadas em 2018: 02 • Periodicidade: 2 vezes por semana • Público alvo: comunidade/população em geral

AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA COM PRÁTICAS DE MANICURE E PEDICURE
Este curso proporcionou intensificação de aspectos
relacionados aos cuidados com a autoimagem e autoestima,
por meio de atividades socioeducativas e práticas de
embelezamento de mãos e pés.
Foram oferecidas, por meio de dinâmicas e práticas de
cuidado com a autoimagem e autoestima, vivências que
estimularam a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e adultos. Concomitantemente,
a comunidade se integrou através do fortalecimento de vínculos e oferecimento de perspectivas
quanto à geração de renda.
A facilitadora do curso e os participantes são membros da comunidade, fato construído com o
intuito de consolidar a rede de recursos locais e sociais.

Nº de Participantes: 30 jovens capacitados • Tumas realizadas em 2018: 02 • Periodicidade: 2 vezes por semana • Público alvo: comunidade/população em geral
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GASÔMETRO INCENTIVA
O EMPREENDEDORISMO
O
Gasômetro
enfatizou
e
ofereceu
oportunidades para o exercício de uma nova
profissão para obtenção de uma fonte de
renda. Com objetivos variados e entusiasmo em
comum, quarenta alunos dos cursos oferecidos
pela Reciclázaro no Espaço Gasômetro
celebraram a conclusão de uma importante
etapa em suas vidas: a formatura nos cursos de
Manicure & Pedicure e Maquiagem, Montagem
e Manutenção de Microcomputadores e Redes.
Realizadas com apoio do Instituto das Irmãs
da Santa Cruz, da SAGE Foundation e da
Fundação Salvador Arena, as capacitações vão
além dos conhecimentos teóricos e práticos,
contemplando acompanhamento, orientação
e suporte para viabilizar a abertura de novos
negócios.
No Espaço Gasômetro, os formandos receberam
apoio e consultoria semanalmente, além de
contarem com a infraestrutura, como acesso
à Internet, telefone e sala de reunião, para a
incubação de seus empreendimentos.
Muitos alunos também tiveram suporte para a
preparação e inserção no mercado de trabalho,
vislumbrando oportunidades de emprego
via Programa Jovem Aprendiz, por meio de
entidades como CIEE, CEPRO, ESPRO e Campi
Oeste.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/formatura_gasometroempreendedorismo/ - 11/09/2018

EVENTOS E MÍDIA
LANÇAMENTOS DA OFICINA
ESCOLA GASÔMETRO E DA
EMPRESA TECH LEVEL MARCAM
FORMATURA
Um evento especial marcou a vida de 44
formandos dos cursos de beleza e tecnologia
do Espaço Gasômetro, além dos lançamentos
da Oficina Escola Gasômetro e da primeira
empresa nascida a partir deste novo projeto.
Com apoio da Fundação Salvador Arena
e da SAGE Foundation, as formações em
Manicure & Pedicure, Maquiagem e Design de
Sobrancelhas, Montagem e Manutenção de
Micro e Manutenção de Celular capacitaram os
alunos para atuação no mercado de trabalho.
Buscando estimular e oferecer estrutura aos
estudantes para a criação de suas próprias
empresas. A Oficina Escola Gasômetro
atuou junto aos formandos de “Montagem
e Manutenção de Micro”, oferecendo
conhecimento, material teórico, componentes
de máquina, acompanhamento de uma
assistente social, além de orientação nas
questões técnicas e administrativas ligadas ao
empreendedorismo.
Foi a partir deste projeto que os jovens Davi
Soares da Silva, 22 anos, Lucas Bernardes
Ramos e Flávio Guilherme Ferreira, ambos de
16 anos, moradores da comunidade do Brás,
fundaram a Tech Level. Localizada no próprio
Espaço Gasômetro, a empresa presta serviços
de conserto e manutenção de computadores.
A assistência técnica realiza montagem de
computadores,
manutenção,
instalação
de hardware e software, limpeza interna,
formatação, atualização, instalação de internet,
configuração de roteador, etc.

Disponível em http://www.reciclazaro.org.br/lancamentos-formaturagasometro/- 18/12/2018
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Av. Ariston de Azevedo, 10 • Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 4661.1056
camille@reciclazaro.org.br
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.
Por meio 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.
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:
- encaminhamento de pessoas formadas em
jardinagem ao mercado de trabalho,
- atendimento do público que procura
aprimoramento profissional em horticultura
urbana, técnicas e modalidades de trabalho
como criação de jardins verticais, manutenção
e poda, entre outras categorias direcionadas ao
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segmento ecológico,
- desenvolvimento do conceito e das técnicas
ligadas à sustentabilidade, como o uso do
aquecedor solar de baixo custo, uso da
biocompostagem e captação de água da chuva,
entre outras,
- promoção de ações de conscientização
ecológica na comunidade.
INFRAESTRUTURA: Terreno cedido pela
Prefeitura de São Paulo, contendo 01 casa térrea
com 07 salas técnicas/formação, 01 sala de
Inclusão Digital, 01 canto de leitura ( espaço com
mais de 1200 livros), 01 cozinha, 01 refeitório, 01
recepção, 02 banheiros internos, 01 banheiro de
acessibilidade, núcleos formativos externos (01
horta, minhocários, 01 estufa com produção de
sementes e mudas de plantas, composteiras,
01 área de sistema agroflorestal, 01 estufa de
aquaponia, 01 cinema ambiental, academia
de ginástica, jardim sensorial, cooperativa
de reciclagem, cooperativa de panificação e
cooperativa de jardinagem.
RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente, 02
Auxiliares Administrativos, 02 Instrutores
Técnicos (Biólogo e Gestora Ambiental), 02
Jardineiros (Educadores Ambientais), 04
Agentes de Segurança, 01 Agente Operacional,
02 Cozinheiras, 05 Professores Voluntários
(Inclusão Digital), 02 Professores Voluntários de
Ginástica, 01 Professora Voluntária de Mosaico,
01 Nutricionista Voluntária, 11 Voluntários na
Área Ambiental, 01 Bolsista.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado
no bairro do Belém, atende pessoas de
diversas comunidades e regiões de São Paulo.

ATIVIDADES AMBIENTAIS
O CEFOPEA oferece diversas atividades ambientais direcionadas às
escolas, empresas, organizações sociais e à 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
sala de aula, promovendo a educação ambiental e despertando o olhar social para os problemas
atuais.

Gestão de Resíduos Sólidos
Com o objetivo de difundir a educação ambiental, conscientizar e preparar pessoas para se
tornarem multiplicadoras, promovendo a inclusão social por meio 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

Produção de Alimentos
Implantação de horta convencional, suspensa e vertical
Construção de sistema de aquaponia
Implantação de compostagem
Ecogastronomia: conceitos e práticas de sensibilização

Serviços de Jardinagem e Intervenção Paisagística
Serviços de jardinagem e intervenção paisagística em empresas, residências, escolas, entre
outros, aplicando técnicas no solo e em paredes (parede verde), que tornam o espaço mais
atraente e aconchegante.

Cursos Ambientais
Também são realizados cursos de:
Jardinagem
Aquaponia

Hortas Verticais e Suspensas
Zeladoria de Praças

Cada serviço conta com profissionais técnicos experientes na área, em uma estrutura própria
para atender às instituições educacionais e sociais, organizações empresariais e comunidade
em suas demandas específicas.
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O QUE TEM
DE BOM NO

CEFOPEA

AQUAPONIA URBANA

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
Sistema de geração de energia, por meio
das chamadas células fotovoltaicas, que são
montadas em módulos ou painéis solares,
transformando a radiação solar diretamente em
energia elétrica.

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

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.

COMPOSTAGEM (MINHOCáRIO)

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 e varandas, unindo a otimização
do espaço à possibilidade de produção de
alimentos orgânicos mais saudáveis.

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

BIODIGESTOR E FILTRO DE RAÍZES
Sistema de tratamento
do esgoto por meio 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.

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

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

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

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 colaborando para o envelhecimento ativo e
saudável.

Padaria e Lanchonete Pão de Moça
Situada no local, a Pão de
Moça abastece as unidades
da Reciclázaro e atende
ao público em geral.
O empreendimento é
iniciativa de mulheres que,
superando sua situação
de vulnerabilidade social,
refizeram seus projetos
de vida e atuam como
microempreendedoras no
segmento da alimentação.

CINECO - CINEMA ECOLÓGICO
Ambiente estruturado para apresentações
visuais, palestras, debates, encontros e exibição
de filmes com temáticas selecionadas de acordo
com o público visitante.

CANTOS DA LEITURA
Área reservada para incentivar o hábito da
leitura entre os colaboradores das cooperativas
de catadores, bem como entre visitantes e
pessoas da comunidade. O acervo inicial conta
com 1.200 títulos direcionados a crianças
e adultos, além de material técnico sobre
reciclagem, sustentabilidade e meio ambiente.

INCLUSÃO DIGITAL
Aulas de introdução à
informática direcionadas
às pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
Contempla jovens, idosos e a comunidade em
geral sem condições de
acesso à internet.

O CEFOPEA ABRIGA TAMBÉM 02
COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA
ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO:
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.
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 voltados para os idosos na
organização.
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ATIVIDADES EM REDE
ALMOÇO ECOGASTRONÔMICO
O Almoço Ecogastronômico foi oferecido a uma equipe
de gestores de empresas, que também tiveram a
oportunidade de cozinhar e servir um banquete de
sensibilização. O evento contou com a participação de 75
pessoas entre colaboradores do CEFOPEA, cooperados
das Cooperativas Vitória do Belém, Padaria Pão de Moça e
Coop Via Verde, estagiários e voluntários da área ambiental,
prestadores de serviço e a comunidade do Belenzinho. O
almoço faz parte das atividades da EBE (Escola Brasileira de
Ecogastronomia) e a empresa People Strategy, oferecidas
para os colaboradores do Banco Bradesco.
Data: 18/06/18 • Nº de participantes: 75 pessoas • Local: CEFOPEA

ATENDIMENTO JURÍDICO
Os advogados da Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados,
parceira da Reciclázaro, prestaram orientação jurídica aos colaboradores
do CEFOPEA, Padaria Pão de Moça, cooperados da Vitória do Belém,
assistidos pelos programas e centros de acolhida da Reciclázaro e
também a comunidade do Belenzinho.
Data: 09/08/18 • Nº de atendimentos: 15 pessoas • Local: CEFOPEA

JARDIM SENSORIAL NO PARQUE IBIRAPUERA
Participação no evento internacional Dia das Boas Ações, movimento mundial que convoca todos a
fazer o bem e espalhá-lo pelo mundo, à convite do OHQuidea. Foi montado um Jardim Sensorial no
Parque Ibirapuera, onde todos puderam participar, interagir e se integrar com a natureza de forma
diferenciada.
Data: 15/04/18 • Nº de participantes: 53 pessoas • Local: Parque do Ibirapuera
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ATIVIDADES EM REDE
PLANTIO DE ÁRVORES NO CEFOPEA
Voluntários da FAAP realizaram o plantio de árvores frutíferas nativas no CEFOPEA.

Data: 30/08/18 • Local: CEFOPEA

REUNIÃO FÓRUM BRÁS
Participação na reunião mensal com integrantes do Fórum Brás e ambulantes. Foi realizado um
levantamento das dificuldades encontradas pelos vendedores ambulantes da região do Brás e
articulação de novas ações.

Data: Atividade mensal • Nº de participantes: 08 pessoas (média) • Local: CEFOPEA

APRESENTAÇÃO DA RECICLÁZARO, SEUS PROJETOS E AÇÕES
Visita de representantes da Fundação Cargill para conhecer os projetos desenvolvidos no CEFOPEA.

ATIVIDADE DE PLANTIO COM OS
ALUNOS DA ACF
Realização de oficina de plantio, orientação
técnica para elaboração e preparação dos
canteiros e seleção das espécies a serem
cultivadas, na atividade da Associação Cívica
Feminina (ACF) que comemorou a chegada
da primavera com a implantação de horta e
jardineiras.
Data: Atividade mensal • Nº de participantes: 80
Local: ACF - Av. Francisco Matarazzo, 385 - Água Branca - SP
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ATIVIDADES CULTURAIS
CINECO
Utilizado para apresentações visuais, palestras, debates,
encontros e exibição de filmes para crianças e adultos.

ATIVIDADES AMBIENTAIS
INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA
Intervenção paisagística na Associação Cívica Feminina
(ACF) com auxílio de alunos voluntários do Curso de
Jardinagem.
Data: 04/10/18 e 05/10/18 • Nº de participantes: 06 participantes
Local: ACF - Av. Francisco Matarazzo, 385 - Água Branca - SP
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ATIVIDADES AMBIENTAIS
VISITAS MONITORADAS
Em 2018, 1585 pessoas participaram de 62 visitas monitoradas
que abrangeram passeios por todo o espaço até incursões
específicas às tecnologias socioambientais aplicadas na unidade,
como a Aquaponia, a Captação de Água Pluvial, o Tratamento
de Resíduos Sólidos Úmidos, o Biodigestor, a Compostagem
e o Jardim Sensorial. A atividade proporciona uma profunda
integração com a natureza, remetendo a uma saudável e
relaxante reflexão.
Escolas, centros educacionais, instituições e empresas preocupadas com estratégias, atividades
ambientais e práticas a serem desenvolvidas no local de atuação visitaram o espaço para aprender
e praticar o consumo consciente. Novas parcerias foram estabelecidas como o Programa “Jovem
Aprendiz” da SPTrans.
Também houve uma grande procura por oficinas práticas de plantio de hortas e produção de
alimentos com montagem de vasos autoirrigáveis em garrafas PETs e plantio de sementes.
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62 VISITAS MONITORADAS
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1585 PARTICIPANTES EM 2018
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
Capacitação com a nutricionista Danielle Domenico para
colaboradoras das cozinhas do CEFOPEA e da Padaria Pão de
Moça, que receberam orientações gerais sobre o processo correto
de manipulação dos alimentos e aperfeiçoamento do controle
sobre requisitos na categorização dos alimentos, para redução
das doenças associadas ao consumo.
Data: 23/08/18 • Nº de Participantes: 05 pessoas • Local: CEFOPEA

ENSINAR AS CONVIVENTES DA CASA DE MARTA E MARIA A PREPARAREM
RECEITAS FÁCEIS PARA GERAÇÃO DE RENDA
Foram realizadas três Oficinas Culinárias em aulas presenciais (duração de duas horas cada) com a
finalidade de resgatar o prazer de cozinhar. O projeto compartilhou experiências, reflexões e várias
dicas e receitas de fácil preparo e custo baixo para trazer uma possibilidade de geração de renda por
meio do “faça e venda”.

Data: 17/10/18 à 19/10/18 • Nº de participantes: 19 pessoas • Local: CEFOPEA
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ATIVIDADES NA COMUNIDADE
EVENTO EXTERNO DO PROJETO COMUNITÁRIO
CEFOPEA+ESCOTEIROS+EMEI
Oficina de plantio de hortaliças para alunos, seus familiares e professores da EMEI Profa. Eldy Poli
Bifone, no Dia da Família, evento focado na alimentação saudável.

Data: 16/06/18 • Nº de Participantes: 35 pessoas • Local: EMEI Profa. Eldy Poli Bifone - Av. Ariston Azevedo, 134 - Belenzinho - SP

OFICINA DE PLANTIO NO CIRCO SOCIAL GRAJAÚ
Palestra sobre a biodiversidade brasileira e a importância das árvores, no Circo Social Grajaú. Após a
atividade, foi realizada uma oficina de plantio de árvores frutíferas e nativas.

Data: 20/06/18 • Nº de Participantes: 20 pessoas • Local: Circo Social Grajaú - Rua Nossa Senhora de Nazaré, 51 - Cidade Dutra - SP

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NA E.E. CONSELHEIRO PRADO
Implantação de hortas na escola E.E. Conselheiro Antonio Prado. A atividade contou com a
participação dos alunos, professores e colaboradores da escola, da comunidade do entorno e dos
voluntários da Porto Seguro.

Data: 01/09/18 • Nº de Participantes: 80 pessoas • Local: E.E. Conselheiro Antonio Prado - Rua Vitorino Carmilo, 621 - Barra Funda - SP
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ATIVIDADES NA COMUNIDADE
OFICINA DE PLANTIO COM VOLUNTÁRIOS DA
FUNDAÇÃO CARGILL E JOVENS DA ONG ARRASTÃO
Atividade realizada para voluntários da Fundação Cargill e crianças
atendidas pela ONG Arrastão, com o objetivo de plantar 15 mudas de
árvores frutíferas nativas na Instituição. Outras 10 mudas foram cedidas
para a distribuição ou plantio posterior.
Data: 05/07/18 • Nº de Participantes: 50 pessoas
Local: ONG Arrastão - Rua Dr. Joviano Pachêco de Aguirre, 255 - Jardim Bom Refugio - SP

OFICINA HORTA DO BEM CARGILL
Oficina de montagem de horta em caixote na EMEBS Anne
Sullivan, integrando alunos, professores e colaboradores da
escola e voluntários da Fundação Cargill. Foram montadas 15
novas hortas (12 distribuídas à comunidade pela Reciclázaro),
bem como revitalizadas as já existentes.
Ação patrocinada pela Fundação Cargill.
Data: 11/09/18 e 28/11/18 • Nº de Participantes: 150 pessoas •
Local: EMEBS Anne Sullivan - Rua Rodrigues Pais, 512 - Chácara Santo Antônio - SP

ATIVIDADES DE LAZER
COMEMORAÇÃO NATALINA
A confraternização do final do ano foi
comemorada com um almoço que reuniu
todos os colaboradores do CEFOPEA,
cooperados das Cooperativas Vitória do
Belém, Padaria Pão de Moça e Coop Via
Verde, estagiários e voluntários da área
ambiental, prestadores de serviço e pessoas
que contribuíram ao longo do ano.
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE JARDINAGEM
Curso intensivo com introdução aos principais tópicos para conhecimento do
ofício de jardineiro.

Data: 21/05/18 a 25/05/18 • Nº de Participantes: 28 pessoas, das quais 14 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE JARDINAGEM
Com parceria da Fundação Salvador Arena (Projeto ARGO) e do Instituto das Irmãs
da Santa Cruz (Projeto Espaço Sustentar), o curso, realizado em duas turmas, contou
com aulas teóricas e práticas, abordando tópicos fundamentais para a realização de
serviços de jardinagem.
TURMA I - Data: 23/07/18 a 24/10/18

Nº de Participantes: 45 pessoas, das quais 08 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:

TURMA II - Data: 31/10/18 a 30/01/19

Nº de Participantes: 50 pessoas, das quais 21 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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PATROCÍNIO:

CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE HORTAS E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA VERDE
NA VILA MARIA ZÉLIA - ACVMZ
Com parceria do Associação Cultural Vila Maria Zélia (ACVMZ), o objetivo foi a revitalização
da área verde ao lado da Igreja São José, na Vila Maria Zélia, para a implantação de uma
horta comunitária.

Data: 01/03/18 a 30/05/18 • Nº de Participantes: 10 pessoas
Público alvo: moradores do bairro e colaboradores da associação
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP e Associação Cultural Vila Maria Zélia

CURSO DE COMPOSTAGEM
Com parceria do Programa de Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) Mooca e Unidade Básica
de Saúde Markus Wolker (UBS Belenzinho), o curso fomentou a revitalização da área verde, para
desenvolvimento de diversos tipos de atividades – desde ambientais até de roda de conversas. As
hortas produzidas foram distribuídas entre os participantes.

Data: 06/03/18; 04/04/18; 18/04/18; 03/05/18; 15/05/18; 14/06/18; 12/07/18; 18/07/18; 07/08/18; 21/08/18; 24/10/18
Nº de Participantes: 30 pessoas
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP e na comunidade.
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE ENERGIA SOLAR
Curso realizado em duas turmas, introduziu teorias sobre tecnologias sustentáveis, com
foco em energia fotovoltaica e aquecimento solar. Houve visita ao local de captação de
energia solar, apresentação da placa fotovoltaica e dos equipamentos conversores.

TURMA I Data: 24/10/18
Nº de Participantes:
07 pessoas
Público alvo:
comunidade/população
em geral
Local: CEFOPEA - Av.
Ariston Azevedo, 10 Belenzinho - SP

TURMA II Data: 25/10/18
Nº de Participantes:
12 pessoas
Público alvo:
comunidade/população
em geral
Local: CEFOPEA - Av.
Ariston Azevedo, 10 Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO PAREDE VERDE
Com parceria do Instituto das Irmãs da Santa Cruz (Projeto Espaço Sustentar) e Bambluz
(palestrante), o curso introduziu teorias e práticas sobre técnicas sustentáveis, com foco na
Parede Verde. Apresentação de estratégias utilizadas na implantação de parede verde (com
irrigação automática) e revitalização com a troca e plantio de mudas.

Data: 27/10/2018
Nº de Participantes: 25 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO TELHADO VERDE
Com parceria do Instituto das Irmãs da Santa Cruz (Projeto Espaço Sustentar), o curso
introduziu teorias e práticas sobre técnicas sustentáveis, com foco no Telhado Verde.
Apresentação da revitalização de um telhado, com as fases de montagem (camada de
manta impermeável, de manta permeável, de matéria seca e terra e plantio de mudas).

Data: 27/11/2018
Nº de Participantes: 47 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:

CURSO BIODIGESTOR
Com parceria do Instituto das Irmãs da Santa Cruz (Projeto Espaço Sustentar) e da Homebiogás
(palestrante), o curso introduziu teorias sobre técnicas sustentáveis, com foco no uso de resíduos
orgânicos na produção de gás, o biogás e na produção de chorume, que pode ser utilizado/vendido
como biofertilizante líquido concentrado.

Data: 18/12/2018
Nº de Participantes: 47 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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PATROCÍNIO:

CURSOS MINISTRADOS
CURSO SISTEMA DE AQUAPONIA
Curso destinado ao cultivo de plantas integradas à
criação de peixes em um sistema de ciclo fechado,
possibilitando uma alimentação mais saudável
e livre de tóxicos, a partir de uma produção mais
sustentável. Aquaponia é a união de duas técnicas, a
aquacultura (criação intensiva de peixes em tanques)
e a hidroponia (cultivo de plantas sem uso de solo em
solução nutritiva líquida). O excremento produzido pelos peixes é filtrado e convertido por bactérias
benéficas, resultando em uma solução rica em nutrientes para o crescimento das plantas, que por
sua vez, ajudam a manter a água limpa para os peixes. Os dois sistemas estão fisicamente separados,
mas são interligados por um sistema de bombeamento que leva a água com os nutrientes para
o sistema hidropônico e devolve esta mesma água para o tanque com os peixes. Esta técnica
sustentável pode economizar até 98% da água se comparada à agricultura convencional e tem
o dobro de eficiência no crescimento das plantas. Bem adaptada ao meio urbano, requer pouco
espaço, pode ser realizada com baixo custo e tem fácil manejo.

Turma I: 				
Data: 21/07/2018			
Nº de Participantes: 30 pessoas			
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Turma II:
Data: 22/09/2018
Nº de Participantes: 25 pessoas

PATROCÍNIO:
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL
Com parceria da SAGE Foundation, o objetivo do curso foi reintegrar os participantes no
mercado de trabalho e/ou aproximá-los do mundo digital. O conteúdo contemplou desde
como ligar o computador até os programas Word, Excel e Internet com procedimentos
de correio eletrônico. O curso supriu necessidades dos atendidos de outras unidades da
Reciclázaro e de pessoas da comunidade. Contou com a colaboração de voluntários para
elaboração das aulas em Power Point, criação de apostila em Word, organização da sala,
conserto de máquinas, organização de toda a parte administrativa do curso, além da
assessoria aos alunos na elaboração de currículos e esclarecimento de dúvidas.

Data: 03/2018 a 11/18 - 04 turmas
Nº de Participantes: 64 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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PATROCÍNIO:

CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
Com parceria do Instituto Paulo Freire e da Samsung, o objetivo do curso foi reduzir os
índices de analfabetismo e, consequentemente, a vulnerabilidade social. O conteúdo
abrangeu o ensino fundamental I, através de metodologia reconhecida pelo MEC (Ministério
da Educação). As aulas foram ministradas por uma professora com formação especializada
em EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Data: 01/11/17 a 31/05/2018
Nº de Participantes: 22 pessoas
Público alvo: cooperados da Cooperativa Vitória do Belém, pessoas da comunidade
local e os assistidos pelos projetos da instituição.
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

PATROCÍNIO:
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EVENTOS E MÍDIA
PALESTRA NO DNIT SOBRE MATERIAL RECICLÁVEL
Palestra no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
apresentando a Reciclázaro e suas atividades, principalmente a temática
ambiental e de resíduos sólidos.
Participantes: 40 pessoas

EVENTO PRIMAVERAS PERIFÉRICAS
Participação no evento para divulgação do trabalho na área socioambiental, com montagem de
estande de vendas, com seus produtos e demonstração das atividades desenvolvidas.

COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO CURSO
DE INCLUSÃO DIGITAL
O evento contou com a presença dos formando e familiares,
bem como do fundador e presidente da Reciclázaro, Padre José
Carlos Spínola, da coordenadora da SAGE Foundation, Mariane
Martino, do coordenador do Curso de Inclusão Digital, Marco
Antonio Firmino, e da responsável pelo curso, Viviane Coelho
Gonçalves.
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R. Brigadeiro Machado, 243/253 • Brás • São Paulo/SP
03050-050 • (11) 2693.8015
casasaolazaro@reciclazaro.org.br
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, escuta
qualificada, orientações quanto ao projeto
de vida, encaminhamentos para a rede de
serviços conforme a demanda, identificação
das problemáticas apresentadas e oferta de
um espaço de reflexão, em um ambiente
harmonioso e equilibrado.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 100 vagas
masculinas 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
01 destinado à acessibilidade), 02 salas
para atendimento do Serviço 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, 03 salas para
almoxarifados.
RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de
Serviço, 01 Assistente Técnica, 08 Orientadores
Socioeducativos, 02 Assistentes Sociais, 01
Psicóloga, 01 Técnica Especializada das Oficinas,
04 Oficineiros, 02 Cozinheiras, 09 Agentes
Operacionais.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Desenvolvido
no bairro do Brás, região central da
cidade, atende população em situação de
vulnerabilidade social, através de procura
espontânea ou proveniente da rede
socioassistencial.
*Termo de Colaboração:
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ATIVIDADES CULTURAIS
CINE PIPOCA
Exibição de curtas/longas metragens sobre cidadania,
direitos humanos, discriminação e preconceito, atualidades e
entretenimento, com rodas de conversa e debates.		

ATIVIDADES EXTERNAS
Passeios externos com os participantes das oficinas do Núcleo de
Inserção Produtiva, com o intuito de promover a cultura em todas
as suas nuances artísticas, aprofundar conhecimentos gerais,
sensibilizar sobre a preservação da natureza e enriquecer o saber e
estimular a criatividade. Entre os locais visitados, estão: 		
21/01/18 - Templo budista Quan Yin
23/02/18 –Teatro Municipal e anexo (Praça das Artes)
27/04/18 - Atividade esportiva no Clube Municipal da Mooca
27/05/18 - Planetário Professor Aristóteles Orsini
30/06/18 - Clube Atlético Parque da Mooca
31/08/18 – Exposição “Diálogo com o Tempo” na Unibes Cultural
23/10/18 – Instituto Tomie Ohtake na exposição “AI-5 50 anos”
24/11/18 – 33ª Bienal de São Paulo na mostra “Afinidades Afetivas”

BIBLIOTECA SÃO LÁZARO
Estimular o hábito da leitura em um ambiente aconchegante e tranquilo,
com os livros devidamente separados por assunto. A mandala proporciona
bem-estar e incentiva a meditação dos usuários.
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ATIVIDADES EM REDE
ATENDIMENTO MÉDICO PELA CNR/UBS
A equipe de saúde do consultório da rua UBS-Brás realiza
periodicamente atendimento aos conviventes no próprio serviço,
para devido encaminhamento às especializações médicas da UBS.

REUNIÃO MENSAL CNR/UBS-BRÁS

Encontro cujo principal objetivo é a montagem do
cronograma de atividades anual, com a presença de
representantes da equipe técnica e médica da unidade
de referência. Também foram discutidos os casos
dos conviventes que mantêm acompanhamento dos
profissionais da saúde e técnicos deste centro.

FÓRUM DE SAÚDE MENTAL
A equipe técnica participa todos os meses da atividade
que envolve capacitação sobre assuntos referentes à
saúde física e mental dos usuários, além da troca de
experiências.

REUNIÕES - PROJETO TRABALHO NOVO
Encontro realizado na Rede Cidadã com a presença
dos técnicos dos serviços, buscando agilizar o fluxo e
resoluções de problemas a respeito de capacitações,
encaminhamentos e pós-contratações.

PROJETO TRABALHO NOVO NA
CASA SÃO LÁZARO
Projeto realizado em parceria com a Rede Cidadã e supervisão
da SMADS, em que mensalmente novos conviventes acolhidos
no serviço recebem informações e são sensibilizados à
participação de uma capacitação, cujo objetivo é preparar
os candidatos às vagas de trabalho. Após a capacitação, os
participantes aguardam ofertas de empregos formais em
empresas cadastradas no programa.
Números ano 2018:
Usuários sensibilizados: 56
Usuários que participaram das formações realizadas pela
Rede Cidadã: 29
Quantos usuários conquistaram Trabalho Novo no ano de
2018: 06 usuários.

93

ATIVIDADES EM REDE
REUNIÃO COM A GESTORA DE PARCERIA
CENTRO POP MOOCA
Com o objetivo de traçar estratégias de trabalho da equipe
técnica deste Centro, foram debatidos casos e o fluxo
de encaminhamentos. Encontros e reuniões realizadas
mensalmente.

PROGRAMA MESA BRASIL
Atividade inicial do Programa Mesa Brasil, que doa produtos
alimentícios às várias unidades da entidade. Foram explicadas
as novas diretrizes para cadastramento.

VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA
A equipe de enfermagem da UBS-Brás realizou a campanha de
vacinação contra febre amarela e atendeu cerca de 20 (vinte) pessoas
entre conviventes e colaboradores do serviço.

PREVENÇÃO À TUBERCULOSE
A equipe da UBS-Brás realizou a coleta de escarro como
prevenção ao combate à tuberculose.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Recebemos a equipe da Unidade Odontológica Móvel para
atendimento aos participantes do Núcleo de Inserção Produtiva.

DEZEMBRO VERMELHO
A equipe do CNR realizou atividade abordando o tema: IST
(infecções sexualmente transmissíveis. Houve participação
integral de todos frequentadores das oficinas e alguns
conviventes que aderiram à proposta.

ALIADOS DO BEM
Mais uma vez, os Aliados do Bem realizaram
ação beneficente para os acolhidos. A equipe
trouxe dezenas de caixas de roupas e sapatos
que foram organizadamente distribuídos a
todos os conviventes.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
GRUPO DE ACOLHIMENTO
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 esclarecer as opções das oficinas.

GRUPO DE APOIO PSICOLÓGICO
Esse grupo teve como finalidade acolher a demanda latente
dos conviventes que necessitavam de orientação emocional e
psicológica, através de uma escuta coletiva, compartilhando
experiências e emoções.

GRUPO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Esse grupo quinzenal se caracterizou pelas demandas específicas
de conviventes que possuem a problemática da dependência
química, possibilitando a explanação de angústias, relato de casos
e apoio mútuo.

GRUPO DE SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO
Quinzenalmente, este grupo abordou 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
Reuniões semanais cujo enfoque foi promover ações
mediante abordagens educativas, visando a disseminação
da informação e o incentivo de práticas saudáveis para a
melhoria da qualidade de vida integral.

ASSEMBLEIA MENSAL
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.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Atividades diárias, realizadas no período
matutino, sobre temas como cidadania,
direitos humanos, atualidades, por
meio de dinâmicas, debates e rodas de
conversas.

GRUPO DE EMPREGABILIDADE
Direcionado aos usuários do Núcleo de Inserção Produtiva
(oficinas e atividades socioeducativas) e aos participantes
do Workshop Produtivo que desejam mais qualificação
para conquista de um emprego.

DINÂMICAS PARTICIPATIVAS
Este grupo visa estimular a integração coletiva para
que todos possam aguçar um olhar individualizado,
enfatizando a empatia e encorajando o estabelecimento
de vínculos de amizade.

GRUPO DE EMPREENDEDORISMO
Direcionado aos participantes das oficinas do Núcleo
de Inserção Produtiva interessados em conhecer
características e iniciativas empreendedoras.

PONTO DE ENCONTRO
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.

ASSEMBLEIA MENSAL –
NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
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.
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ATIVIDADES DE LAZER
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS
Celebrada mensalmente, tendo sido uma das atividades mais apreciadas e de maior
participação dos conviventes, busca resgatar a importância do compartilhamento, de
pertencer a um grupo e poder dividir suas emoções com outras pessoas.

FESTA JULINA
Comemoração realizada para os participantes das oficinas e para os conviventes do centro de
acolhida. A festa ocorreu em ambiente decorado, com música e comidas e bebidas típicas, bem
como com a realização de sorteio de brindes.

CARNAVAL NO SAMBÓDROMO
Alguns participantes das oficinas tiveram a oportunidade de assistir,
na arquibancada da Liga S, o desfile do Grupo de Acesso II, no
Sambódromo.

FESTIVAL ENTRETODOS
Mostra Competitiva do 11º Festival de Curtas Metragens em Direitos Humanos, em que foram
apresentados dois blocos de filmes sobre o tema direitos humanos.

97

ATIVIDADES DE LAZER
COMEMORAÇÃO NATALINA
No dia 24 de dezembro, com ajuda de enfeites
preparados na véspera, o refeitório ganhou
um visual festivo que agradou a todos. A noite
foi servida a ceia em que todos puderam
comemorar e desfrutar de um clima alegre e de
confraternização. Os conviventes receberam um
mini panetone.

COMEMORAÇÃO ANO NOVO
No jantar do reveillon também foi servida uma ceia com cardápio
especial e típico para estas datas festivas, em ambiente decorado
pela equipe de colaboradores do serviço. Foram momentos de
alegria compartilhados entre colaboradores e conviventes.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
REUNIÃO GERAL
EQUIPE DE COLABORADORES
Realizadas sistematicamente para realinhamento de ações, unificando os procedimentos com o
intuito de aprimorar o atendimento e os serviços oferecidos. Espaço onde todos expuseram suas
solicitações, insatisfações e dúvidas, trazendo grande conteúdo para a atividade. Procedimentos
foram renovados e modificados, no intuito de melhorar o funcionamento do serviço, o atendimento
aos usuários e as condições de trabalho dos colaboradores.

REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DO
NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
Realizada quinzenalmente, com o objetivo de discutir novas
diretrizes, alinhamento de informações, desenvolvimento
do trabalho e definição de metas do mês.

CARTEIRAS DE ARTESÕES DA SUTACO
A equipe técnica participou da entrega da Carteira da SUTACO para um grupo de conviventes que
fazem parte do Núcleo de Inserção Produtiva, com o objetivo de reforçar a coparticipação dos
mesmos em busca da sua autonomia.
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ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA DA
CASA SÃO LÁZARO
O Núcleo de Inserção Produtiva tem como objetivo promover a
preparação da pessoa em situação de rua e/ou vulnerabilidade
social, independentemente do gênero sexual, 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 e individuais.
Oferece capacitações em artes manuais e ações de sensibilização para a geração de trabalho e
renda, inclusive na perspectiva da economia solidária, por meio 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,
estamparia, fusing e papelaria artesanal. As oficinas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30
às 17h. Enquanto participante nas oficinas, o usuário é capacitado 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:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

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

RESULTADOS ALCANÇADOS:
As oficinas propiciam a redução de danos, promovendo a valorização da
autoestima e a reconstrução de valores sociais; por meio do incentivo às atitudes
humanitárias e colaborativas, suscita o resgate da dignidade e da autonomia e a
reinserção no mercado de trabalho formal e informal.

100

OFICINAS DO NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
WORKSHOP PRODUTIVO
O Workshop Produtivo proporciona a elucidação das práticas
artesanais, por meio de experimentações de diferentes técnicas. O
objetivo é explicitar os processos das oficinas oferecidas, o conceito
de empreendedorismo, a consolidação técnica, a dinâmica de
mercado, o desenvolvimento de produtos, o gerenciamento
produtivo, a comercialização e autogestão do grupo.
Ao proporcionar um espaço de capacitação e de troca
de experiências, busca-se criar maiores possibilidades do
restabelecimento e/ou impulsionamento do estágio produtivo
dos participantes, bem como a preparação e o encaminhamento
para o trabalho formal. Quinzenalmente, às segundas-feiras, os
participantes dispõem de sete horas de vivências das técnicas
oferecidas nas oficinas. Após o período de experimentação, podem
optar e ingressar regularmente na oficina de sua preferência,
aprofundando conhecimentos, confeccionando peças únicas e
viabilizando o comércio desses produtos como meio de geração
de renda.
No ano de 2018, foram atendidas 187 pessoas nessa modalidade.

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA
Após o Workshop Produtivo, 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
técnicas específicas, 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
do aprendizado.

INSERÇÃO PRODUTIVA /
GERAÇÃO DE RENDA
Essa fase é a evolução do processo da
capacitação contínua em que, após os
avanços de aprendizagem e domínio da
técnica e aplicação, os participantes estão
habilitados a desenvolver peças para
encaminhamento aos pontos de vendas
(outras unidades da associação/feiras/
exposições) e, consequentemente, gerir
suas vendas, gastos e lucros.
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ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
OFICINA DE FUSING/JATEAMENTO
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 decoração, de uso pessoal
e até mesmo peças industriais, como cubas, bases
de mesas, entre outras. O Jateamento é utilizado
nas peças produzidas no fusing, com o foco na
personalização de produtos, para confecção de
brindes empresariais, peças de uso pessoal ou
presentes customizados.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 24 pessoas

OFICINA DE ESTAMPARIA
O silk screen (serigrafia) é um processo de impressão
realizado por meio 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
tecido, papel, plástico, borracha, madeira, vidro,
entre outros, proporcionando oportunidade de
confeccionar peças exclusivas promocionais.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 29 pessoas
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OFICINAS DO NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
OFICINA DE COSTURA
As atividades na oficina de costura são norteadas
no desenvolvimento de produtos sustentáveis:
sacolas ecológicas, nécessaires, portas-garrafas,
lixeiras para automóveis, capas para sousplat,
guardanapos, jogos americanos e chaveiros. Todos
confeccionados prioritariamente com resíduos
têxteis retirados da região do Brás. Os participantes
utilizam outras matérias-primas, ecologicamente
corretas como: algodão, juta e tecidos reciclados.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 pessoas

OFICINA DE TAPEÇARIA
A técnica utilizada na confecção dos tapetes é o
“amarradinho” e consiste em amarrar pedaços
de tecidos em uma tela (talagarça) e criar
tapetes e almofadas coloridas e de diversos
motivos e desenhos. Essa técnica possibilita uma
aprendizagem de forma rápida e rentável, podendo
ser realizada em qualquer espaço.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 21 pessoas
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ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
OFICINA DE PAPELARIA ARTESANAL
Os participantes são capacitados nas técnicas de
reciclagem de papel, despertando a conscientização
sobre o reaproveitamento de insumos de papel.
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, demonstração
da confecção do produto, confecção do produto
e acompanhamento do desenvolvimento dos
produtos feitos pelos participantes.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 pessoas

FEIRA DO BEM
Participação na Feira do Bem, projeto social do Ateliê de Eventos. Parceria com a empresa, com
o intuito de divulgar o trabalho da Reciclázaro, no âmbito social e ambiental e captação de
recursos, tanto em voluntariado como em doações. Exposição dos produtos confeccionados pelos
conviventes das oficinas da Casa São Lázaro para exibição e venda.
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OFICINAS DO NÚCLEO DE INSERÇÃO PRODUTIVA
COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
A produção do Núcleo de Inserção Produtiva é comercializada
em ações e em outras unidades da entidade, além de eventos
pontuais, aos quais a entidade é convidada, e de forma autônoma,
por parte dos próprios artesãos, através de vendas diretas.

Em 2018, foram inaugurados dois pontos fixos
de escoamento: Empório Grão em Grão e o
Magazine do Bem, iniciativas da entidade.

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

com suas singularidades, se reúnem em um

PÚBLICO ALVO: População masculina, acima de
60 anos, em situação de rua ou vulnerabilidade e

espaço onde o respeito mútuo, a troca de

risco pessoal e social.

Senhores de diferentes regiões e culturas,

experiências, aliada ao suporte de uma equipe
multidisciplinar de profissionais, proporciona
um ambiente que garante seus direitos à

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 150 vagas –
atendimento 24 horas (ininterrupto)

encaminhamento para oficinas de capacitação

INFRAESTRUTURA: Espaço com 1.826 m²
distribuídos da seguinte forma: 18 apartamentos com camas e armários individuais, 29
banheiros (sendo 04 adaptados para pessoas
com deficiência), 01 cozinha, 01 despensa, 01
depósito de material de limpeza, 01 refeitório,
01 bagageiro, 01 biblioteca, 01 sala de inclusão
digital, 01 sala de TV, 01 espaço de convivência,
02 vestiários, 01 lavanderia, 02 salas de atendimento do Serviço Social, 01 sala de atendimen-

e geração de renda, tem como metodologia

to psicológico, 01 sala de administração.

de trabalho o reconhecimento do idoso como

RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de Serviço,
01 Assistente Técnico, 02 Assistentes Sociais, 01
Psicóloga, 11 Orientadores Socioeducativos, 02

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,

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 físico e intelectual,
prevenindo o isolamento. Todas as atividades

Cozinheiras, 13 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).

são desenvolvidas com o intuito de preparálos para a autonomia pessoal e social, abrindo
novas possibilidades de projetos de vida.
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*Termo de Colaboração:

ATIVIDADES AMBIENTAIS
OFICINA PRÁTICA DE RECICLAGEM
Os idosos participaram de uma visita monitorada
à Cooperativa Vitória do Belém e aprenderam
sobre a reciclagem de material. Após a visita,
foi realizada oficina prática e cada participante
confeccionou e levou um porta treco.

PASSEIO NO JARDIM SENSORIAL
Os idosos usufruíram de uma experiência única: um passeio
no Jardim Sensorial do CEFOPEA. Os visitantes descreveram
como uma volta ao passado muito gratificante.

ATIVIDADES CULTURAIS
PASSEIOS EXTERNOS
Os passeios externos visam oferecer conhecimentos em
diversos assuntos, proporcionando interação com a arte
e atualidade. Dentre os locais visitados estão: Pinacoteca,
Fundação FHC, Teatro Municipal, Museu Cata-vento, Museu
de Zoologia e Museu do Futebol.
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ATIVIDADES DE LAZER
ANIVERSARIANTES DO MÊS
A comemoração dos aniversariantes
do mês proporciona maior socialização
e fortalecimento dos vínculos entre os
idosos.

BAILE DE CARNAVAL
Ação promovida em parceria com Núcleo de convivência MOPI. Em
um grande baile em comemoração ao carnaval, os idosos puderam
reviver a época dos bailes de antigamente, ao som das clássicas
marchinhas. Foi um grande momento de confraternização entre os
idosos que fazem parte dos serviços, ambos da Reciclázaro.

ATIVIDADES EM REDE
DIA DO VOLUNTARIADO
Para marcar o Dia do Voluntariado, a SAGE ofereceu aos idosos
um delicioso café da manhã, seguido de diversas atividades
como karaokê e roda de música. Houve também uma roda
de conversa, onde cada idoso pôde expressar seus desejos,
sonhos, projetos e história de vida. No final, momentos de
descontração com jogos de bingo e dominó.
APOIO:

MOVIMENTO APROXIMAÇÃO NO NATAL
O Movimento Aproximação celebrou a chegada do natal
com os idosos, proporcionando um dia bem animado. A
pré-festa de natal contou com bingo, apresentação de
banda musical e entrega de presentes.
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ATIVIDADES EM REDE
COLEGIADO DE FÓRUNS DO CIDADÃO IDOSO
O colegiado de Fórum do Cidadão Idoso do Território Leste
proporcionou um encontro com o tema “Idoso em situação
de vulnerabilidade e risco”, que contou com a participação
dos idosos, equipe técnica e orientadores.

ASSEMBLEIA REGIONAL DAS ELEIÇÕES
GCMI/2018
A Sociedade Civil do Território Leste se reuniu para a
Assembleia Regional das Eleições GCMI/2018, com
propósito de apresentar ações realizadas pelo Grande
Conselho Municipal do Idosos.

OFICINA DE ARTESANATO
A Oficina de Artesanato, em parceria com o Instituto
Pinheiros, é realizada semanalmente e seu objetivo
é estimular a criatividade dos idosos, interação com
os demais idosos, proporcionando a socialização e a
possibilidade de aprendizado de um artesanato que pode
ser uma fonte e/ou complemento de renda.

DIA MUNDIAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA A
PESSOAS IDOSA
Os idosos participaram de uma passeata
pelo Dia Mundial de Conscientização
da Violência contra a Pessoa Idosa.

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A orientadora da Casa de Simeão, Girlândia Santana assumiu a coordenação da Comissão de
Políticas Públicas – CPP, representando o Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo
- COMAS-SP em diversas reuniões no Ministério Público, Câmara Municipal, Conselho Estadual de
Assistência Social de São Paulo (CONSEAS-SP), Fóruns de discussão da Política de Assistência Social,
como o FAS-SP e fórum do Idoso em várias regionais. Atuou em discussões do Marco Regulatório,
em reuniões com o objetivo de monitorar, avaliar e propor alterações na Política de Assistência
Social do Município. Compôs a Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI, atuando na análise
e elaboração dos pareceres dos processos de inscrição, renovação de inscrição das Entidades e
Organizações da Sociedade Civil. Foi reeleita Conselheira Titular pelo Segmento de Trabalhadores.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
ELEIÇÃO COMAS
A reunião com o tema “Controle Social – Eleições COMAS 10º Mandato 2018-2020”, visava incentivar a participação
do maior número possível de eleitores e candidatos
do segmento de usuários, destacando a importância
e as competências do COMAS - Conselho Municipal de
Assistência Social e qual seria o papel do conselheiro.

ASSEMBLEIA GERAL
Atividade mensal realizada para
reforçar as orientações sobre
o regimento interno, informar
sobre as adequações realizadas
na estrutura e outros assuntos
pertinentes ao convívio em geral.

AULA DE XILOGRAVURA
A aula de xilogravura teve início
com um debate sobre memórias,
seguido de um exercício de
criatividade, usando rolinhos de
pintura, canetas, lápis e tintas
de várias cores.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Palestra sobre alimentação saudável, informando
as quantidades certas sem exagero e também
sem exclusões, rotinas e alimentos benéficos
ao corpo. Essa atividade teve uma grande
importância para os idosos, enfatizando o que é
desnecessário no cotidiano.

GRUPO ALCOOLISMO
O objetivo do Grupo de Alcoolismo é
fazer com que os idosos debatam sobre
as situações já vivenciadas por eles,
a influência da mídia, problemas na
relação familiar, os tratamentos e o
reconhecimento do alcoolismo como
doença. Também são abordadas as
consequências imediatas e a longo prazo
dos comportamentos de risco à saúde,
sensibilizando para mudanças.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
GRUPO AUTOESTIMA
Visa proporcionar aos idosos a compreensão da
importância de manter a autoestima elevada durante
o processo do envelhecimento, abordando fatores
que podem influenciar e causar impactos positivos,
mas também negativos, sendo estes um dos principais
motivos de alto índice de depressão na terceira idade.

GRUPO BENEFÍCIO E RENDA
O Grupo de Benefício e Renda visa esclarecer os
benefícios da Assistência Social e a importância da
organização financeira, ceder orientações aos programas
que beneficiam indivíduos que possuem baixa renda,
visando sempre a autonomia do idoso.

GRUPO DE ACOLHIMENTO
Os novos acolhidos participam do Grupo de Acolhimento
e, através de uma conversa informal, falam sobre sua vida,
gerando descontração e união entre os conviventes.

GRUPO ENVELHECIMENTO
Este grupo conscientizou os idosos sobre os aspectos:
biológico, psicológico e social que envolvem o processo do
envelhecimento. Cuidados com a Diabetes, Alimentação
Saudável, Identidade Social, Avaliação Médica e Medicamentos
foram alguns dos tópicos debatidos ao longo do ano.

GRUPO FAMÍLIA
Enfatiza a importância de vínculos afetivos, mas que não
precisam ser necessariamente reduzidos ao vínculo familiar,
pois sua constituição é permeada de valores morais, culturais,
sociais e afetivos que caracterizam cada núcleo família.

GRUPO ILPI
Este grupo tem como intuito abordar todas as questões
referentes ao idoso. Desde os diferentes tipos de
violência contra a pessoa idosa até a importância da
organização para uma qualidade de vida satisfatória,
sempre estimulando os idosos a compartilhar
experiências relacionadas a sua vivência.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
GRUPO MORADIA AUTÔNOMA
Incentiva a independência do cidadão idoso, conscientizando
sobre a importância da participação nos movimentos sociais,
fóruns e conselhos voltado para questões do envelhecimento, a
fim de se familiarizar com as políticas públicas.

GRUPO REFLEXAO
Este grupo remete a uma autoavaliação individual, através da
compreensão de emoções dos outros e compartilhamento de
sentimentos. A relação interpessoal e em grupo também são pontos
discutidos nas reuniões, além de temas sugeridos pelos participantes.

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE
A saúde é um dos principais assuntos discutidos nos
grupos. Orientações sobre como evitar o desperdício
de energia, água e alimentos, a importância da higiene
pessoal, a organização e a limpeza diária.

OFICINA DE CRIATIVIDADE
A Oficina de Criatividade visa favorecer a
escuta, possibilitando a cada idoso projetar
suas emoções, construindo um olhar para
outro com empatia e reciprocidade.

OFICINA DE MEMÓRIA
A Oficina de Memória estimula os participantes a recordar experiências
passadas, proporcionando reflexão e compartilhamento de vivências,
exercício benéfico para a melhora da autoestima e fortalecimento de
vínculos.

PREVENÇÃO À CONJUNTIVITE
Palestra com o objetivo alertar os idosos sobre os principais sintomas
da doença e como esta pode se manifestar e acometer as pessoas de
maneira silenciosa e, muitas vezes, imperceptível.

PREVENÇAO DE QUEDA DOS IDOSOS
Palestra sobre a prevenção de queda dos idosos, com os cuidados necessários
e a importância da atividade física no dia-a-dia, de acompanhamento
médico em casos crônicos de doenças nas articulações e ossos.
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Rua Catumbi, 427 • Belém • São Paulo/SP
CEP 03021-000 • (11) 2692.4416
casamartaemaria@reciclazaro.org.br
A Casa de Marta e Maria* é um Centro de

PÚBLICO

Acolhida, situado no bairro do Belém, que

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

atende

vulnerabilidade e risco social.

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).

ALVO:

Mulheres,

acompanhadas

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 82 vagas
INFRAESTRUTURA:

Espaço

com

650

m²

contendo: 01 recepção, 02 maleiros, 01 sala
de convivência/atividades socioeducativas, 11
quartos, 01 sala de atendimento do Serviço Social,
01 sala de atendimento psicológico, 01 sala para
administração, 01 sala para reunião, 07 banheiros
(sendo 01 destinado à acessibilidade), 07
chuveiros, 01 cozinha, 01 despensa, 01 refeitório,
01 lavanderia, 01 vestiário (colaboradores) e
depósito de roupas higienizadas, 01 área livre,
01 brinquedoteca, 01 almoxarifado, 01 sala para
produtos de higiene, limpeza e doações.

A metodologia de trabalho é desenvolvida

RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de Serviço,

de forma multiprofissional, proporcionando

01 Assistente Técnica, 01 Assistente Social, 01

um trabalho psicossocial direcionado para

Psicóloga, 08 Orientadoras Socioeducativas, 06

as necessidades de cada pessoa, visando à

Agentes Operacionais, 02 Cozinheiras.

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.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Desenvolvido no
bairro do Belém, atende mulheres provenientes da
rede, prioritariamente da região da Subprefeitura
Mooca.
*Termo de Colaboração:
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ATIVIDADES CULTURAIS
TEATRO PARA CRIANÇAS
Para incentivar a cultura as usuárias
e seus filhos foram assistir à peça “A
Pequena Sereia” e ao espetáculo “A
Bruxa Morgana”.

INCENTIVO À CULTURA
As usuárias visitaram o Centro Cultural do Banco do Brasil e,
em uma visita monitorada, conheceram a exposição sobre
São Paulo. Depois participaram de uma atividade manual,
ajudando na montagem de uma colcha de retalhos.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
CAPACITAÇÃO DE BOAS
PRÁTICAS
As colaboradoras da cozinha
participaram da Capacitação
em Manipulação de Alimentos e
receberam informações sobre as
boas práticas.

AULA DE ARTESANATO
Atividade de artesanato para as
usuárias e as crianças, com confecção
de bolsas com sobras de calças jeans.

EMPREENDEDORISMO
O Instituto Brasil a Gosto convidou
as usuárias para participar da oficina
gastronômica, com o objetivo de
incentivar o empreendedorismo.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
CAPACITAÇÃO PARA
COLABORADORAS
As colaboradoras participaram
de uma palestra sobre
dificuldades no trabalho,
ministrada pelo Curso de
Orientador Social do SENAC.

ATIVIDADES DE LAZER
DIA DAS MÃES
O Dia das Mães dia foi
comemorado, repleto de alegria,
música e com um almoço especial.

PÁSCOA
As usuárias e as crianças receberam ovos
de páscoa, doação de voluntários.

COPA MUNDIAL
As usuárias assistiram a todos os
jogos da copa e torceram muito.

AULAS DE ZUMBA
As aulas de Zumba proporcionam
interação entre as conviventes, através
da música e dança.
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ATIVIDADES DE LAZER
FESTA JULINA
O parceiro SOS Nariz presenteou
todas as usuárias com uma festa julina
no Club Titans, com música ao vivo,
churrasco e comidas típicas.

DIAS DAS CRIANÇAS
A festa do Dia das Crianças teve um
colorido especial, proporcionado pelo
parceiro Rotary do Brás, com muitas
brincadeiras e entrega de brinquedos.

HALLOWEEN
As usuárias se divertiram na festa
de Halloween, vestindo fantasias e
enfeitando o local para a festa.

VOLUNTÁRIOS E AS
CRIANÇAS
Estudantes voluntários brincaram com as
crianças, enquanto as mães participavam
das oficinas de mercado de trabalho.

FESTA DE NATAL
A festa foi muito alegre, graças ao
parceiro Academia do Bem, que
ofereceu um natal maravilhoso com
muitas comidas, músicas e entrega de
presentes.

CEIA DE NATAL
As usuárias se uniram para celebrar o
natal em uma ceia e almoço preparados
especialmente com um menu natalino.
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ATIVIDADES EM REDE
EMPODERAMENTO FEMININO
A palestra visava conscientizar sobre o poder de
participação social às mulheres, garantindo que as usuárias
estejam cientes sobre seus direitos e lutem pela igualdade
entre os gêneros.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
As usuárias foram vacinadas contra
a gripe, com ação realizada pela UBS
Belenzinho.

DIA DA BELEZA
Os alunos dos cursos do Gasômetro
realizaram o dia da beleza com as usuárias,
contribuindo para o aumento da autoestima.

ALMOÇO SOLIDÁRIO
As usuárias participaram de uma
aula com a chef de cozinha, em
que aprenderam a fazer moqueca
vegetariana e bolo bem-casado.

AULA DE ARTESANATO
A equipe da UBS Belenzinho ensinou as
usuárias a fazerem decupagem, um tipo
de artesanato que consiste em cobrir
uma superfície com recortes de jornal,
revista, papel, dando a aparência de uma
delicada incrustação.

TRIAGEM DE SAÚDE
Professores e estudantes de medicina
da Uninove realizaram uma triagem
dos problemas de saúde das usuárias e
forneceram encaminhamentos para especialidades nas unidades da faculdade.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
CRESCIMENTO
SAUDÁVEL
As crianças foram
pesadas e medidas
para acompanhamento
de sua evolução.

DIA NACIONAL DO COMBATE AO
ABUSO E EXPLORAÇÃO INFANTIL
Houve uma dinâmica participativa e depois
as usuárias confeccionaram a flor que
simboliza a campanha.

OFICINA DE ARTETERAPIA
As usuárias participaram da oficina de arteterapia, uma terapia alternativa
muito apreciada por todas.

COMBATE DA VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER
Uma representante da Defensoria esclareceu sobre a Lei
Maria da Penha, com o objetivo de alertar e prevenir as
mulheres contra a violência física, verbal e psicológica.

ASSEMBLEIA GERAL
Reunião para informar as regras do centro e ouvir as reivindicações das
usuárias.

CORTE E CABELO
Voluntárias da comunidade do bairro proporionaram às
usuárias um dia de beleza com corte de cabelo e escovação.

CANTOS DA LEITURA
As crianças participaram de contação de histórias e aprenderam
sobre a importância de ler livros e
conservá-los adequadamente.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
SAÚDE E HIGIENE BUCAL
As usuárias receberam informações e
orientações profissionais sobre cuidados
bucais, demostrando como escovar os dentes
corretamente.

CONSCIÊNCIA NEGRA
Palestra sobre a criação, objetivo e importância do Dia da
Consciência Negra.

HIGIENIZAÇÃO
As usuárias tiveram orientações e atividades práticas sobre cuidados
da saúde pessoal, principalmente quanto à importância de lavar bem
as mãos antes das refeições.

EMPODERAMENTO FEMININO NO
MERCADO DE TRABALHO
As usuárias participaram de uma palestra
sobre empoderamento feminino e mercado
de trabalho. Também aprenderam como
confeccionar currículo e a postura correta
em uma entrevista de emprego.

PREPARAÇÃO PARA O NATAL
As usuárias, as crianças e as orientadoras criaram enfeites,
montaram e decoraram a árvore de natal.

GRUPO AUTOESTIMA
As usuárias e as colaboradoras da empresa Quem disse Berenice
trocaram experiências pessoais, em que conseguiram uma mudança
na sua vida. No final, as usuárias receberam um kit de maquiagem da
empresa.
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Rua Vespasiano, 592 • Vl. Romana • São Paulo/SP
05044-050 • (11) 3875.7204
casaguadalupe@reciclazaro.org.br
Localizado no bairro da Vila Romana, o Centro

PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas, com 60 anos

Dia Guadalupe* é um espaço de convivência

ou mais, de ambos os sexos.

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

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 30 vagas.
INFRAESTRUTURA: Espaço com 500 m² de
área, contendo: área para estacionamento
de 01 automóvel, 03 salas para atividades e
convívio, 01 sala de enfermagem, 06 banheiros,
01 cozinha, 01 refeitório, 01 despensa, 01
varanda, 02 salas para atendimento, 02 salas
para administração, 01 lavanderia, 02 salas para

limitações para executar as atividades de vida

material pedagógico.

diária; idosos que convivem com suas famílias,

RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de Serviço,

porém não dispõem de atendimento em tempo

01 Auxiliar Administrativo, 01 Assistente Social,

integral no domicílio.

01 Psicólogo, 01 Terapeuta Ocupacional, 01

O centro atende 30 pessoas idosas (com 60

Enfermeiro, 01 Nutricionista, 10 Cuidadores de

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

Idosos, 01 Cozinheiro, 04 Agentes Operacionais.

institucionalização e a segregação, ou seja, sem
deixá-los permanentemente em uma residência
ou casa de repouso, onde seriam privados
da convivência diária com seus familiares. No
Centro Dia Guadalupe, as pessoas atendidas são
estimuladas à aquisição de conhecimentos e
habilidades capazes de impactar na melhoria de
sua qualidade de vida. O intuito é desmistificar
a atual visão errônea a que o envelhecimento
é associado, demonstrando como esta fase da
vida pode ser alegre e bem aproveitada.
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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,

Leopoldina.
*Termo de Colaboração:

Lapa,

Perdizes

e Vila

ATIVIDADES ESPORTIVAS
ALONGAMENTO MATINAL
Este grupo tem o objetivo de recepcionar os idosos quando chegam ao
centro, no período matutino e, através de alongamento, exercícios físicos e
jogos apropriados, propiciar interação e consolidar os vínculos de amizade.

AULAS DE YOGA
Propiciar relaxamento através de
exercícios respiratórios, além do
fortalecimento do equilíbrio.

CAMINHADA
Movimentar o corpo através da caminhada,
melhorando a qualidade de vida.

EXERCÍCIOS E ATIVIDADES FÍSICAS
As atividades esportivas foram planejadas visando
o fortalecimento de membros superiores e
inferiores, a musculatura, o equilíbrio, a mobilidade
ampla e espaço-temporal, o desenvolvimento
cognitivo, a memória e o espírito de equipe.
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
OFICINA DE DANÇA
Uma das atividades mais apreciadas pelos idosos, com adesão total. Com
danças de todos os tipos, a integração entre os participantes é absoluta.

OFICINA DE FISIOTERAPIA
A fisioterapia estimula o envelhecimento ativo, a atividade física, conscientizando os idosos sobre
a importância quanto à prevenção de quedas. As atividades de mobilidade por meio de circuitos
aumentam a amplitude articular, fortalecem os membros, dando dinamismo à atividade.

ATIVIDADES EM REDE
REDE NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA
A Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos
discutiu casos, alternativas e intervenções em prol
da terceira idade.

DIA DAS CRIANÇAS
Atividade intergeracional que
sempre conta com a participação
de todos os idosos, intensificando
os laços com as crianças.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
ACOLHIMENTO MATUTINO
Acolher os idosos oferecendo escuta qualificada e conforto, através de
alongamentos, exercícios físicos e avaliações de saúde, proporcionando
o início de um dia tranquilo e produtivo.

DIA DO ÍNDIO
Roda de conversa sobre resgate da cultura indígena, suas tradições, lutas
e costumes.

DIA DAS MÃES
Para comemorar este dia, foi proposta a criação de cartões, no intuito de
estimular a coordenação motora, o autocontrole, a criatividade e a atenção.

DIA DO TRABALHO
O debate sobre o dia do trabalho estimulou a memória dos idosos e a
interação grupal, através do compartilhamento de vivências e resgate de
memória sobre a função que cada um exerceu.

OFICINAS DE ARTESANATO
Para estimular a concentração, a coordenação motora fina e
a criatividade em trabalhos manuais, auxiliando-os a vencer
as dificuldades em executar atividades como artesanato
com garrafas, confecção de porta-panos, cortar retalhos para
confecção de fuxicos.

ATIVIDADES RECREATIVAS
Objetivam promover a interação entre os idosos, estimulando o raciocínio, o estímulo cognitivo, a
coordenação motora fina e grossa, através do incentivo de participação das idosos. As propostas
englobam diversas ações: confecção de cartazes, modelagem com argila, colagens, criação de
molde das peças para artesanato, confecção de guirlandas de lã, entre outros.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
APROXIMAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E EQUIPE
CENTRO DIA
Momento de interação, troca de experiências entre os
familiares, orientação sobre o serviço, visando aproximação
entre familiares e equipe do Centro Dia, contribuindo para
melhoria da qualidade de vida dos idosos.

DESFILE DE MODA
As candidatas desfilaram com
muito charme e desenvoltura,
demonstrando melhora na
autoestima e descontração.

OFICINA DE MEMÓRIA
Atividades diversificadas que buscam promover a reflexão, estimular a
memória afetiva, relembrando momentos e pessoas que fizeram parte
de sua história.

OFICINA DE MUSICOTERAPIA
Resgatando o repertório musical da época, trabalhar a memória,
incentivando os idosos a cantarem as canções. Exercícios de
recordações como contar histórias ouvidas no rádio, resgatar
nomes de cantores que marcaram época, e até fragmentos da vida
de cantores. Também são realizados ensaios para apresentações de
natal, ano novo e outras datas comemorativas.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
OFICINA DE TEATRO
Atividade também muito apreciada, pois trabalha os aspectos físicos, psicológicos,
afetivos e sociais. Os participantes se dividem em grupos, criando, planejando, ensaiando
e apresentando peças em datas comemorativas.

PALESTRA DE PREVENÇÃO SOBRE
CÂNCER DE MAMA
As idosas receberam informações e orientações sobre a
prevenção da doença.

PALAVRAS CRUZADAS
Através do jogo, ativar o raciocínio, estimular a memória e
consolidar os vínculos de amizade, incentivando a ajuda mútua.

AFERIÇÃO DE MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS
A aferição de estatura, peso
e circunferências dos idosos
auxilia no esclarecimento do
estado nutricional.
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Rua Germaine Burchard 344
Água Branca • São Paulo/SP
CEP 05002-067 • (11) 3672.5904
mopi@reciclazaro.org.br
O Movimento Pró-Idosos* (MOPI), fundado em
1975, surgiu da necessidade de suprir a carência
de leis e iniciativas sociais, em benefício dos
idosos. Despontou como um dos primeiros
núcleos de convivência direcionado aos
homens e mulheres, com idade a partir de 60
anos, e seus familiares, em uma época na qual
o envelhecimento ainda não era considerado
uma questão relevante pela sociedade.
Com capacidade de atendimento para 200
pessoas por dia, o MOPI recebe cerca de 120
pessoas diariamente, em busca das diversas
atividades oferecidas e dos saudáveis vínculos
anteriormente estabelecidos. As outras 80
vagas são destinadas aos idosos provenientes
dos atendimentos domiciliares, realizados pela
equipe de profissionais.
De aulas de yoga à informática, os atendidos
participam de uma ampla gama de cursos
e oficinas gratuitas nas mais diversas áreas.
Outra disputada atração é o baile realizado aos
domingos, atividade tradicional que ocorre
desde a criação do espaço.
Desde dezembro de 2017, o MOPI foi
incorporado e passou a ser administrado pela
Associação Reciclázaro, que fez questão em
resguardar e dar continuidade ao trabalho
de um histórico espaço de relacionamento e
valorização dos idosos.
PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas, com 60 anos ou
mais, de ambos os sexos. Entretanto, prioriza o
atendimento aos idosos beneficiários do Benefício
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de Prestação Continuada (BPC), os oriundos de
famílias beneficiárias de Programas de Transferência
de Renda (PTRs), os que apresentam vivências de
isolamento por ausência de acesso aos serviços e
oportunidades de convívio familiar e comunitário
e cujas necessidades, interesses e disponibilidade
indiquem a inclusão no serviço.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 200 vagas (120
para atividades de convivência e 80 para visitas
domiciliares)
INFRAESTRUTURA: 04 salas para atividades
socioeducativas e oficinas, 03 salas para
administrativo/recepção, 01 sala da equipe técnica
e coordenação, 01 edícula, 01 almoxarifado, 01
área de serviço, 01 cantina/bazar, 01 cozinha
para lanches, 06 banheiros, 01 banheiro de
acessibilidade.
RECURSOS HUMANOS: 01 Gerente de Serviço,
01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Auxiliar
Administrativo, 02 Agentes Operacionais, 17
Oficineiros (16 autônomos), 01 voluntário e 02
estagiários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado no
distrito de Perdizes, atende prioritariamente
idosos de ambos os sexos, em situação de risco e
vulnerabilidade social.

*Termo de Colaboração:

ATIVIDADES AMBIENTAIS
CAMPANHA RECICLA MOPI
Os atendidos assistiram a uma apresentação sobre coleta seletiva,
com orientações e esclarecimentos para realizar a separação de
lixo de maneira correta.

ATIVIDADES CULTURAIS
PASSEIOS EXTERNOS
Os idosos participaram de visitas monitoradas, com o intuito de
promover a cultura e os conhecimentos sobre atualidades. Dentre
os locais visitados estão: Vivência de Educação de Trânsito – CET,
apresentação do Balé “O Lago dos Cisnes”, Exposição Brasiliana, no
Itaú Cultural, além de outras mostras no Museu do Futebol e no
Memorial da Resistência.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
OFICINA DE CULINÁRIA
Com muita animação, os participantes se
dividiram em dois grupos: enquanto um
preparava a massa, o outro cuidava do recheio.
No final, todos confraternizaram e se deliciaram
com a pizza. Foi entregue a cada participante
a receita com o modo de preparo e uma foto
com todos os integrantes da oficina.
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
ATIVIDADES FÍSICAS
As atividades físicas têm o objetivo de trabalhar o
condicionamento, ritmo, memorização, coordenação, além
da socialização em um ambiente descontraído e animado.
As modalidades ministradas foram: alongamento e ginástica,
Capoterapia (Capoeira Adaptada) e Dança de Carimbó que
geraram pedidos dos idosos para mais oficinas de dança.

ATIVIDADES EM REDE
ENCERRAMENTO DO FÓRUM DE
IDOSOS DA LAPA
Encontro realizado no NCI Aspromatina, com o objetivo
de confraternizar no encerramento do fórum e fortalecer
a união dos grupos (MOPI e Aspromatina) para a
continuação dos encontros para o próximo ano.

PARTICIPAÇÃO NA RDPI LAPA
A Rede de Proteção Social ao Idoso tem como objetivo
principal garantir a cidadania da pessoa idosa, prestar
serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento
das necessidades básicas do idoso, mediante a participação
das famílias, da sociedade e de entidades governamentais
e não-governamentais. Participação dos atendidos para
discutir e propor políticas públicas para pessoas idosas.

PARTICIPAÇÃO NA RDPI SÉ
Participação dos atendidos para discutir assuntos referentes
à terceira idade, como capacitação da população para o
autocuidado, do uso adequado de linguagem ao público
idoso, metodologia de apresentação com uso de imagens
à longos textos, acolhimento, estimulação de conversa e
discussão dos assuntos nos seminários e atividades.
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ATIVIDADES EM REDE
EXAME OFTALMOLÓGICO
Em parceria com Optikcasa, foi realizado exame oftalmológico aos
atendidos. O exame incluiu medição da pressão ocular e exame de vista.
Alguns familiares dos idosos atendidos também realizaram o exame.

INTEGRAÇÃO MOPI E GUADALUPE
Os idosos do Centro Dia Guadalupe receberam os frequentadores
do MOPI com muita receptividade, afeto e carinho, que foram
retribuídos da mesma maneira. Cada grupo apresentou seu serviço,
expressando como se sentem acolhidos e falando das amizades que
construíram. Para descontração, houve apresentações de canto e
poesias. No final, todos foram conhecer o Empório Grão em Grão,
aprendendo sobre a importância dos produtos naturais e orgânicos.

REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Roda de conversa sobre diversas pautas: Seminário à Pessoa
Idosa Sozinha no Centro; Eleição do Grande Conselho
Municipal do Idoso; Seminário do Coletivo Seguridade Social;
Calendário 2018; Planejamento Estratégico e Consulta Pública
nº001/2018, regulamento técnico sobre as normas sanitárias de
funcionamento dos Centros Dia para pessoas idosas.

DIA DAS CRIANÇAS
Os atendidos apreciam muito as atividades
intergeracionais e as crianças aprendem se
divertindo. Em uma roda de conversa, as crianças,
bem participativas, questionaram os idosos, que
responderam, relatando a experiência e vivência
adquirida ao longo da vida, a importância de
saber viver todos os momentos.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O evento foi bem dinâmico, com Oficina de Pilates, roda de conversa e lanche. Todos participaram
de forma descontraída e animada. Na roda de conversa, uma nutricionista pautou suas orientações
no Guia de Saúde Suplementar da Saúde Brasileira.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Os atendidos apreciam as atividades socioeducativas, pois podem se
expressar, compartilhar experiências vividas e emoções, discutindo suas
opiniões, fazendo valer seu ponto de vista. Seja em rodas de conversa,
jograis, saraus e até mesmo em um simples encontro descontraído. O
objetivo é conscientizar, orientar e capacitar os idosos a buscarem seus
direitos e manter um envelhecimento saudável e produtivo. Temas como
cuidados da saúde e prevenção de doenças, importância da higiene
pessoal, violência contra a pessoa idosa, riscos das quedas, utilização de
extintores, fortalecimento de laços com os familiares foram abordados
e discutidos com entusiasmo. Também houve apresentações artísticas e
culturais, com participação de idosos de outros serviços, oficinas de pele
e maquiagem, exibição de filmes e documentários.
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ATIVIDADES DE LAZER
FESTA DA PRIMAVERA
Em comemoração ao início da estação, o MOPI realizou um baile da Primavera, onde
também foi celebrado os aniversariantes do mês. Para alegrar a atividade, a decoração
foi feita com flores e enfeites da estação, além de música ao vivo, da valsa ao forró.

COPA MUNDIAL
Os idosos assistiram a transmissão
de vários jogos da copa e
confraternizam.

FESTA JULINA
Além da música ao vivo, algumas idosas
estavam caracterizadas de caipira e todos
puderam se deliciar com os quitutes. As
músicas animaram o baile, proporcionaram
momentos de descontração, encontro social
e de fortalecimento de vínculos.

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
Reunindo idosos de vários serviços do território, a atividade teve
início com um café de boas-vindas, seguida de uma benção por um
padre. A chegada do Papai Noel (idoso voluntário) alegrou a todos
os participantes, que se juntaram na cantata, entoando canções
populares e natalinas em uma variedade de estilos e gêneros musicais.
No final, foi servido almoço e houve entrega de presentes.

BAILE COMEMORATIVO AOS
43 ANOS DO MOPI
O 43º aniversário do MOPI foi comemorado de
maneira muito especial. Foram anos de histórias
vividas pelos idosos e vários laços de amizade e
de afeto estabelecidos desde a fundação. O baile
teve um clima de celebração e uma atmosfera de
conquista e alegria predominou o evento.
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RECURSOS FINANCEIROS
SEDE ADMINISTRATIVA
Valores Utilizados - 2018
R$ 478.038,25

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Receitas diversas - Nota Fiscal Paulista; Recebimento de
donativos; Contribuição de Associados

R$ 478.038,25

PROGRAMA DE ATENÇÃO
À PESSOA IDOSA
Valores Utilizados - 2018
R$ 153.430,00

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Recurso de Organizações Privadas

R$ 153.430,00

PROGRAMA
COLETA SELETIVA
Valores Utilizados - 2018
R$ 617.226,58

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Recurso de Organizações Privadas

R$ 617.226,58

ESPAÇO GASÔMETRO

Valores Utilizados - 2018
R$ 269.498,74

CUSTO TOTAL
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R$ 269.498,74

Origem dos Recursos
Recurso de Organizações Privadas; Receitas Diversas Nota Fiscal Paulista; Venda de Material Reciclável.

RECURSOS FINANCEIROS
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Valores Utilizados - 2018
R$ 346.751,23

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Recurso de Organizações Privadas; Contribuição de
Associados; Recebimento de donativos; Receitas
Diversas - Nota Fiscal Paulista

R$ 346.751,23

CASA SÃO LÁZARO - Centro de
Acolhida com Inserção Produtiva
Valores Utilizados - 2018
R$ 1.579.792,32

Origem dos Recursos
Termo de Colaboração - PMSP - SMADS;
Receitas Diversas - Nota Fiscal Paulista; Contribuição de
Associados.

CUSTO TOTAL R$ 1.579.792,32

CASA DE SIMEÃO - Centro de
Acolhida Especial para Idosos
Valores Utilizados - 2018
R$ 2.126.477,88

Origem dos Recursos
Termo de Colaboração - PMSP - SMADS;
Receitas Diversas - Nota Fiscal Paulista; Contribuição de
Associados.

CUSTO TOTAL R$ 2.126.477,88
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RECURSOS FINANCEIROS
CASA DE MARTA E MARIA
Centro de Acolhida
Especial para Mulheres
Valores Utilizados - 2018
R$ 1.347.694,44

Origem dos Recursos
Termo de Colaboração - PMSP - SMADS;
Receitas Diversas - Nota Fiscal Paulista; Contribuição de
Associados.

CUSTO TOTAL R$1.347.694,44

GUADALUPE
Centro Dia para Idosos
Valores Utilizados - 2018
R$ 969.636,96

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Termo de Colaboração - PMSP - SMADS;
Receitas Diversas - Nota Fiscal Paulista; Contribuição de
Associados.

R$ 969.636,96

MOPI
Movimento Pró-Idosos
Valores Utilizados - 2018
R$ 446.655,00

CUSTO TOTAL
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R$ 446.655,00

Origem dos Recursos
Termo de Colaboração - PMSP - SMADS;
Receitas Diversas - Nota Fiscal Paulista; Contribuição de
Associados.

DISSEMINAÇÃO
A Associação Reciclázaro atua efetivamente na formação de redes e na
multiplicação das vivências e boas práticas, por meio da execução de
atividades segmentadas, mas intrinsicamente coadunadas, exortando
o espírito cooperativo, imprescindível à evolução do atual cenário
mundial.
O principal axioma consiste na elaboração de ações e projetos, com
o fito de fomentar espaços para divulgação de suas atividades e
aprimorar as 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.
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CONCLUSÃO
Durante o ano de 2018, a Reciclázaro expandiu suas fronteiras,
consolidando sua atuação efetiva, através dos 7493 atendimentos
realizados às pessoas em situação de risco social nas áreas
de assistência social, educação, geração de renda e educação
ambiental.
Uma importante ressalva é a aplicação da receita bruta da Associação
Reciclázaro em serviços prestados por ela, em conformidade à 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.
Plenamente compromissada com a elevação dos índices de
reinserção profissional e social nas comunidades onde atua, a
Reciclázaro, mais uma vez, corrobora um conclusivo e assertivo ano.

_________________________________
José Carlos de Freitas Spínola
Presidente
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PARTICIPE DE NOSSAS AÇÕES:
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