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PESSOAS ATENDIDAS
UNIDADES/PROJETOS DA RECICLÁZARO
Programa de Atenção à Pessoa Idosa

1015

Programa Coleta Seletiva

2031

CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental

2852

Centro de Acolhida com Inserção Produtiva: Casa São Lázaro

1074

Centro de Acolhida Especial para Idosos: Casa de Simeão

242

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

273

Centro Dia Guadalupe - para Idosos

57

Espaço Gasômetro

770

MOPI (Movimento Pró-Idosos)

400

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS

ABRIGAMENTOS
121.730
(Número de leitos
disponíveis e utilizados
durante o ano)
6

PESSOAS ATENDIDAS

8.714

REFEIÇÕES OFERECIDAS
673.645
(Total de refeições servidas durante
o ano, incluindo: café da manhã,
almoço, lanche e jantar)

SÍNTESE DE RESULTADOS
SERVIÇOS

NÚMERO DE
ENCAMINHAMENTOS

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

63

Aposentadoria

08

CRAS/CREAS/CENTRO POP/SAS

488

Cursos profissionalizantes (fora da Organização)

181

Cursos profissionalizantes (dentro da Organização)

355

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

378

Educação formal

77

Documentação

1.199

Trabalho

210

Oficinas e/ou atividades de geração de renda

705

Saúde

1.999

Tratamento álcool e/ou outras drogas

195

Programas de transferência de renda (PTR)

42

Defensoria pública

74
7

OUTROS RESULTADOS
AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA
Número de abordagens de rua

TOTAL
33

Número de atendimentos da equipe multiprofissional

21.645

Número de atividades socioeducativas

1.418

Número de atividades em grupo

2.985

Número de atividades culturais externas:
(passeios, parques, museus, cinema, teatro, etc).
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81

AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA

TOTAL

Número de palestras

504

Número de visitas à família ou grupos familiares

175

Número de visitas monitoradas

95

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

901

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

274

MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DAS
UNIDADES DE ACOLHIMENTO EM 2019

MOTIVO DE DESLIGAMENTO

TOTAL

Alojamento em local de trabalho

08

Encaminhado para outro centro de acolhida

64

Encaminhado para centro de acolhida especial

124

Encaminhado para Instituição de Longa Permanência (ILPI)

10

Encaminhado para república de idosos/adultos

02

Excesso de faltas

120

Infração ao regulamento interno

70

Inserção no mercado de trabalho

02

Internação hospitalar

13

Moradia autônoma

170

Mudança de cidade ou endereço

17

Óbito

11

Regime de reclusão ou regime fechado de justiça

01

Retorno à convivência familiar extensa

16

Retorno à convivência familiar nuclear

09

Saída sem justificativa abandono ou desistência

48

TOTAL

685
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INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Através de suas oito unidades e três programas sociais, seja em projetos, atendimentos
individuais, acolhimento com escutas qualificadas, serviços básicos ou outras intervenções
elaboradas especificamente para suprir as demandas apresentadas, o objetivo primordial
da Reciclázaro é identificar, analisar e prover as reais necessidades da população em situação
de vulnerabilidade social. Estabelecer contato, aprofundar e intensificar as relações com
pessoas da comunidade, a fim de detectar e desenvolver procedimentos imprescindíveis
no atendimento aos usuários no âmbito da assistência social, propiciando proteção social,
acesso aos direitos sociais e conquista da protagonização.
Comprometimento e perseverança são as bases de todo trabalho realizado pela Reciclázaro.

Todas as ações da Reciclázaro são totalmente direcionadas no resgate do ser humano;

Prover deficiências não apenas as básicas, mas principalmente as humanas, através de

estimular o desejo à independência, alimentar a reconstrução da autoestima, promover

sensibilização, empatia e experiências cotidianas, enfatizando a relevância da renovação

a transição para a conquista da autonomia, no intuito de reforçar a protagonização,

ser humano.

enfatizando o contraste da realidade vivida e os benefícios de um retorno construtivo
à sociedade, conscientizando e reforçando a importância da integração na comunidade,
em uma vida gratificante, respeitando a individualidade e características específicas de
cada pessoa. Cuidados com a saúde física 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.
Além dos trabalhos realizados com termos de colaboração com a SMADS (Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) e nas oficinas de geração de trabalho
e renda, a Reciclázaro amplificou sua atuação nas áreas de educação ambiental, coleta
seletiva e atenção à pessoa idosa.
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INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE

A Reciclázaro, consciente da instabilidade de iniciativas de sustentabilidade, acentuou seus
esforços em atividades na recuperação e preservação do atual panorama ambiental, com
o objetivo de conscientizar, capacitar e qualificar pessoas para uma eficiente e constante
integração em ações de defesa ao meio ambiente. Além disso, a Reciclázaro gera
e desenvolve novas condições de desenvolvimento socioeconômico às populações
em situação de vulnerabilidade social, utilizando também essas atividades produtivas
sustentáveis.
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;

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.

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

ORIGEM DOS RECURSOS

INSTITUIÇÕES
INTERNACIONAIS

A transparência com que a Reciclázaro executa seu trabalho, ressalta
EMPRESAS PRIVADAS
E DE CAPITAL MISTO

a seriedade de seu compromisso em aprimorar a qualidade de
atendimento e a produtividade dos serviços aos beneficiários.
Nosso valiosos recursos advêm da consolidação de projetos sociais,

INSTITUIÇÕES
NACIONAIS

do fortalecimento de relações estabelecidas e da edificação de
parcerias com órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais,

ORIGEM DOS
RECURSOS

empresas privadas e de capital misto, além dos essenciais subsídios
de doações de pessoas físicas.
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.

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

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

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

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

o PNAS (Plano Nacional de Assistência Social);

acolhida especial, núcleos de convivência, centros dia;

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

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

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

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

e/ou famílias, de modo a atender suas necessidades básicas de escuta, alimentação,

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

abrigamento, vestuário, higiene pessoal, entre outros;

acolhida especial, núcleos de convivência, centros dia, centros de formação profissional,
centros de educação ambiental, núcleos de inserção produtiva e geração de renda;

• Promover a prática de atividades socioeducativas, ambientais, culturais e esportivas para
toda a sociedade, objetivando o apoio e o desenvolvimento do espírito comunitário da

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

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

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

social;

definidos;

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

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

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

adolescentes, adultos e idosos;

temporário de necessidade, em razão de privação econômica, situações conjunturais de
desemprego, baixa renda, desvantagem pessoal ou outros fatores de vulnerabilidade;

• 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

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

serviços, contribuições financeiras, doações e todas as demais formas de cooperações

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

necessárias e úteis à consecução dos seus fins;

comércio, emprego e crédito;
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FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

• Contribuir para o desenvolvimento cultural e educacional do país, defendendo os direitos

• Desenvolver programas de complementação e reforço escolar, de alfabetização para

fundamentais dos cidadãos a manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

jovens, adultos e idosos;

brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional;
• Promover cursos profissionalizantes aos jovens, adultos e o treinamento de aprendizes,
• Divulgar, valorizar, difundir e integrar costumes e diversidades de diferentes segmentos

observando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente;

étnicos nacionais, em parceira com órgãos públicos ou instituições privadas;
• Implantar, administrar e gerir CEI´s – Centros de Educação Infantil; CCA´s – Centros para
• Difundir, praticar, incentivar e promover a prática dos esportes em geral, de todas as

Crianças e Adolescentes; CJ´s – Centros para Juventude; e demais núcleos destinados às

modalidades, como ferramenta de inclusão social e redução de danos;

crianças, jovens e adolescentes em vulnerabilidade e em risco social;

• Promover e incentivar a produção e a disseminação do conhecimento nas áreas sociais,

• Desenvolver pesquisas e estudos sobre as peculiaridades locais das comunidades carentes,

ambientais, culturais, esportivas e de desenvolvimento sustentável, inclusive mediante

incentivando as iniciativas públicas ou privadas e atuando como fator de dinamização e

publicações científicas e jornalísticas;

promoção dessas comunidades, com ênfase no trabalho de voluntariado.

• Estimular, apoiar e promover campanhas e programas de defesa, preservação e

• Implantar, administrar e gerir serviços de amparo à saúde, através de tratamento de

conservação do meio ambiente, bem como projetos de coleta seletiva e reciclagem de lixo;

desintoxicação e recuperação de pessoas com dependência química em álcool e outras
drogas e acompanhamento psiquiátrico e psicológico e de atividades de atenção às

• Elaborar e desenvolver programas e projetos relativos à educação e sensibilização

pessoas portadoras de AIDS (HIV);

ambientais, à conservação e à recuperação do meio ambiente natural;
• Realizar parcerias com entidades afins.
• Promover campanhas educativas na área da saúde, meio ambiente, de combate à violência
e defesa dos direitos humanos;
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EIXOS DE TRABALHO

PROMOÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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.

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.
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GERAÇÃO DE RENDA

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

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.

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.

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

A participação dos usuários é motivada constantemente em todas as atividades interativas:
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.
Oferecemos programas de geração de trabalho e renda, em algumas unidades, 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 de comunicação, captação de recursos, departamentos administrativos, de recursos humanos e coordenação geral, funcionando em um imóvel
no bairro de Perdizes.
A Reciclázaro preconiza a humanização, na mais plena concepção do conceito. Qualquer pessoa, independentemente de sua situação, tem capacidade de se reabilitar, redescobrir seus
valores e conquistar sua autonomia; nosso compromisso é minimizar as mazelas do passado, apoiar a reconstrução de sua dignidade e evidenciar as inúmeras 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:
- Acolher com respeito e dignidade;
- Proporcionar acesso a um ambiente acolhedor, estimulando a convivência;
- Oferecer alimentação adequada e balanceada;
- Permitir espaço para repouso e cuidados pessoais;
- Proporcionar acesso aos programas e benefícios assegurados pela lei;
- Atentar para as demandas, interesses, necessidades e oferecer possibilidades;
- Manter a identidade individual, integridade e histórias de vida preservadas;
- Considerar positivamente críticas e sugestões para o desenvolvimento do serviço;
- Permitir a expressão dos sentimentos e oferecer conforto e compreensão;
- Estimular o diálogo e promover a reflexão;
- Proporcionar meios de vivência de experiências, de forma a valorizar sua história.
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, 01 Profissional de Compras, 02 Assistentes Financeiros, 01 Auxiliar Administrativo, 01 Agente de
Relacionamento, 01 Coordenador de Comunicação, 01 Redatora.
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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.
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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
22

23

EVENTOS E MÍDIA
CAMPANHAS NOTA FISCAL PAULISTA
CHÁ BENEFICENTE NO TERRAÇO ITÁLIA
Ano após ano, o tão aguardado Chá Beneficente, oferecido pela família Comolatti à
Reciclázaro, foi realizado no dia 07/10/19, animado pelas rodadas de bingo com peças
de decoração e cestas de diversos produtos a uma TV 43 polegadas, as prendas foram
cuidadosamente selecionadas.
Com o grande apoio da Kim Pães, da BB Criança, do Empório Grão em Grão, de Dalva Mayon
e Nilva Miranda, todos os valores arrecadados serão dedicados às ações em prol das pessoas
em vulnerabilidade atendidas por esta Organização da Sociedade Civil.
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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.

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

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

O PROGAPI foi criado em 2009 e seu objetivo principal é apoiar e fomentar iniciativas que aprimorem a qualidade de vida da pessoa idosa, atuando de forma independente e/ou em
parceria com instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil. Direcionado ao atendimento das pessoas idosas de comunidades, dos serviços socioassistenciais, pastorais
e grupos 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 Política Nacional do Idoso (PNI) e do Estatuto do Idoso, tendo como objetivo central, 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.
EIXOS DE TRABALHO: Direitos Humanos das pessoas idosas; trato digno, participação e inclusão social; formação sobre os direitos dos Idosos; envelhecimento ativo; relações intergeracionais;
práticas sociais comunitárias; cursos de Cuidadores de Idosos; capacitação gerontológica para formadores e voluntários; sistematização de Boas Práticas; trabalho em rede.
PÚBLICO-ALVO: Pessoas idosas das comunidades, dos serviços socioassistenciais, pastorais e grupos organizados.
INFRAESTRUTURA: O gerenciamento do programa foi desmembrado, dividindo-se entre São Paulo e Florianópolis, para melhor atender o público-alvo.
RECURSOS HUMANOS: 02 Coordenadoras
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: O programa atua em diversas comunidades e serviços da rede nos municípios de São Paulo e Florianópolis.
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ATIVIDADES EM REDE
O PROGAPI reforçou seu trabalho em elevar a qualidade de vida dos idosos, através da participação em eventos comemorativos, de proteção aos direitos humanos da terceira idade,
sempre incentivando a presença dos idosos em todas as atividades que promove. Seja desenvolvendo projetos e cursos de cuidadores em parceria com renomadas empresas brasileiras
e internacionais ou articulando ações e formas de conquistar e assegurar prerrogativas para as pessoas idosas, o PROGAPI se empenha para o reconhecimento da valorização dos idosos.

Data: 09/08/2019 - Simpósio
Internacional Envelhecimento Ativo

Data: 17/06/2019 - Caminhada
contra a Violência à Pessoa Idosa
pelo Centro de São Paulo

Data: 03/09/2019 - Dialogos
da Longevidade

Data: 19/06/2019 - Democracia
e Participação Social: O Papel
Do Conselhos” Palestra - RPDI Defensoria Publica

Data: 21/10/2019 - Abertura do I
Fórum do Idoso de Brasilândia
Data: 29/09/2019 Longevidade Expo + Fórum

Data: 04/09/2019 - Fórum do
Idoso Colegiado Leste
Data: 24/09/2019 - Comissão do Idoso –
reuniões na Câmara Municipal
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Data: 12/11/2019 Conferência Municipal de
Assistência Social

Data: 05/12/2019 - Resultado
de pesquisa sobre Mobilidade
da Pessoa Idosa, realizada pela
Fundación Mapfre

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Aulas de Kickboxing, com a participação de 08 alunos, para desenvolver o aumento dos
índices físico e psíquico, a coordenação, o equilíbrio, a capacidade cardiorrespiratória, a
força, o autocontrole, a autoconfiança e a concentração.

Com a participação de 44 idosos da comunidade, foram ministradas aulas de ginástica com
intuito de propiciar benefícios na saúde física, mental e emocional, ajudando a fortalecer a
musculatura, prevenindo diversas doenças, aumentando a capacidade funcional e trazendo
autonomia física.

CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE 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.

Datas: Ano 2019 • Nº de participantes: 14 participantes
Local: CEFOPEA
Público alvo: público em geral

CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS
Em parceria com o Centro Paula Souza – Capacitou profissionais para atuarem no atendimento
às pessoas idosas com ou sem limitações físicas que necessitem de cuidados especiais e o
auxílio na promoção da qualidade de vida dessas pessoas.

Datas: 04/11/2019 à 04/12/2019 • Nº de participantes: 38 inscritos e 24 formandos
Local: CEFOPEA
Público alvo: público em geral
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EVENTOS E MÍDIA

I SEMINÁRIO
ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA CONTRA A
PESSOA IDOSA
Realizado no dia 28/09/2019 pela
Associação Reciclázaro, (por meio
do Progapi), e pelo Grupo de
Articulação para Moradia do Idoso
(GARMIC), o seminário trouxe à
Câmara Municipal de São Paulo
os pontos de vista de profissionais
da saúde, estudiosos, autoridades,
usuários da rede socioassistencial
e representantes da sociedade
civil, contando com apoio do
Observatório da Longevidade
Humana
e
Envelhecimento
(OLHE) e do Fórum do Cidadão
Idoso da Cidade de São Paulo –
Colegiado Leste. A conscientização
e enfrentamento aos diversos e
recorrentes tipos de agressões
fazem parte da agenda da
Reciclázaro, por meio do Progapi.
Entre suas ações estão a criação
do Diário de Cuidados da Pessoa
Idosa, bem como a realização
de cursos de capacitação de
cuidadores, que já qualificaram
mais de 700 pessoas em São Paulo
e Santa Catarina.
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AGITA IDOSO 2019
No dia 09/10/2019, cerca de 600 pessoas participaram do evento, realizado pelo Programa
de Atenção à Pessoa Idosa (PROGAPI), com o apoio de parceiros como Garmic, Acirmesp e
Vittal Prime. Recheada de apresentações culturais, a sétima edição trouxe tradicionalmente
os próprios idosos como protagonistas; eles revelaram seus talentos e esbanjaram disposição
nas atrações da programação, que contou com atividades físicas e recreativas, oficinas
ambientais, palestras sobre saúde, assistência social e direitos humanos.

Av. Ariston de Azevedo, 10 • Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 2662.6030
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. 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.
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COOPERATIVAS QUE COMPÕEM A REDE DO PROGRAMA:

Nº Cooperados: 49

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, tornandose a primeira cooperativa incubada pelo
programa. End. Rua Nella Murari, 40 - Parque
Raposo Tavares - São Paulo

Nº Cooperados: 28

Nº Cooperados: 37

Nº Cooperados: 104

Nº Cooperados: 47
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 16 cooperados, exusuários da rede socioassistencial da organização e
de instituições parceiras.
End. Av. Ariston de Azevedo, 10 – Belém - São Paulo
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Nº Cooperados: 21

Nº Cooperados: 64

COOPERATIVAS QUE COMPÕEM A REDE DO PROGRAMA:

Nº Cooperados: 24

Nº Cooperados: 22

Nº Cooperados: 24

Nº Cooperados: 12

Nº Cooperados: 50

Nº Cooperados: 07

Nº Cooperados: 17

Nº Cooperados: 04

Nº Cooperados: 18

Nº Cooperados: 17

Nº Cooperados: 43

Nº Cooperados: 13

TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS MENSALMENTE PELAS
COOPERATIVAS APOIADAS PELO PROGRAMA

Nº Cooperados: 07
TOTAL DE TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS
PELAS COOPERATIVAS EM 2019

1.615
19.380
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

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.

Datas: 15/05/2019
Local: Atividades in loco nas cooperativas
Caminho Certo e Cooperpac

Datas: 05/07/2019
Local: Atividades in loco nas cooperativas
Caminho Certo e Rainha da Reciclagem

Datas: 26/11/2019
Nº de participantes: 110 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativas
Rainha da Reciclagem, Zagati, Cooperareis,
Coopernatuz Coopermap e Coopernova Cotia

Datas: 28/11/2019
Nº de participantes: 09 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativas Zagati,
Nova Glicério, Fênix Diadema, Coopernatuz,
Coopermap, Fênix Ágape, Coopernova e Rainha
da Reciclagem

Datas: 28/11/2019
Nº de participantes: 20 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativas
Sempre Verde, Zagati, Nova Glicério,
Coopernatuz, Fênix Diadema, Cooperareis, Fânix
Ágape, Coopermap, Copernova Cotia e Rainha da
Reciclagem

Datas: 11/12/2019
Nº de participantes: 01 cooperado
Local: Atividades in loco na coopertativa
Rainha da Reciclagem

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Com o intuito de dar maior visibilidade ao trabalho das cooperativas e conseguir novos
parceiros e contratos de trabalho, o Projeto Gestão de Cooperativas fornece diversos
instrumentos para que as cooperativas se estruturem melhor e otimizem seu tempo com
uma boa gestão organizacional. Implantação da metodologia dos 5S, criação de plano
de ação visando o aumento da produção e um personalizado software de gestão para
concentração segura das informações gerais e, dentro do eixo de mídias, capacitações para
criação de sites e páginas nas redes sociais. Todas as cooperativas participantes do projeto
recebem a mesma formação para padronização dos procedimentos.

Datas: 22/03/2019
Nº de participantes: 03 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativass
Caminho Certo, União e Cooperleste
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Datas: 25/04/2019
Local: Atividades in loco nas cooperativas
Associação 28 e Cooperpac

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
SEGURANÇA DO TRABALHO

ENTREGA DE EPI’S

PPCI- Programa de Prevenção e Combate a Incêndio
A equipe de Segurança do Trabalho do PGSCC trabalhou com os cooperados a importância
do programa de prevenção e combate a incêndio.

A cooperativa recebeu luvas e botas para que seus cooperados
possam exercer as atividades com mais segurança.
Datas: 16/12/2019 • Local: Atividades in loco na coopertativa Filadéllfia.

MINIMIZAR OS RISCOS DE OPERAÇÃO DENTRO DAS COOPERATIVAS
Minimizar os riscos de operação dentro das cooperativas envolve vários fatores e diferentes
estratégias para preservar e/ou implantar normas de segurança. São pequenas atitudes que
fazem com que o ambiente se torne seguro como a organização do galpão e a importância
de deixar os extintores desobstruídos.
Datas: 30/01/2019 • Nº de participantes: 41 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativas Associação 28, Chico Mendes e Caminho Certo

CONSOLIDAR A CULTURA PREVENCIONISTA
A Técnica de Segurança do projeto realizou uma roda de conversar sobre prevenções de
acidentes durante o trabalho: levantamento de peso e atos inseguros e condições inseguras.
Todos os participantes se comprometeram em serem multiplicadores de informações para
o desenvolvimento do trabalho seguro.
Datas: 28/02/2019 • Nº de participantes: 74 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, Mofarref, Casa do Catador, Cooperleste, Caminho
Certo, União, Chico Mendes, Associação 28, Parelheiros e Cooperpac e União.

RELATÓRIOS DE NÃO CONFORMIDADES
Entrega do relatório de não conformidades e roda de
conversa para definir ações de melhorias nas normas
de segurança.
Datas: 31/01/2019 • Nº de participantes: 115 cooperados
Local: Atividades in loco nas cooperativas Cooperleste, Casa do Catador, Mofarrej, Vitória do Belém e
União

Datas: 28/02/2019 • Nº de participantes: 81 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, Mofarrej,
Casa do Catador, Cooperleste, Caminho certo, União, Chico
Mendes, Associação 28, Cooperpac e Parelheiros.
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
PALESTRA PRIMEIROS SOCORROS
TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS SEGURO
Para ampliar a cultura prevencionista, os diálogos de segurança abordaram os temas:
tabagismo, experiência e excesso de confiança, higiene pessoal, extintores, atos e condições
inseguras.

Palestra sobre como agir para prestar os primeiros socorros em caso de acidente. Todas
as cooperativas que participaram, receberam um kit primeiros socorros para ter em seus
espaços e os participantes puderam realizar algumas atividades práticas durante o encontro.

Datas: 29/02/2019 • Nº de participantes: 64 cooperados
Cooperativas participantes: Chico Mendes, Cooperpac, Mofarrej, União, Casa do Catador, Vitória do
Belém e Cooperleste.

Datas: 30/05/2019 • Nº de participantes: 10 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, Associação 28, Casa do Catador, Cooperleste, União e
Mulheres Assim Assim.

PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A técnica de segurança do projeto conversou com alguns líderes de cooperativas sobre a
importância de um médico do trabalho que realize o PCMSO - Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional, para preservar a saúde dos cooperados.

Palestra para entenderem mais sobre a CIPA, a importância da cooperativa formar essa
comissão e seus benefícios nos espaços de trabalho, além de desenvolver mais referências
para cuidar do bem estar de todos.

Datas: 29/04/2019 • Nº de participantes: 45 cooperados
Cooperativas participantes: Caminho Certo, Parelheiros, Cooperpac, Cooperleste e Vitória do Belém
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Datas: 31/05/2019
Nº de participantes: 33 cooperados
Cooperativas participantes: Caminho Certo,
Mofarrej e Vitória do Belém

Datas: 28/06/2019
Nº de participantes: 90 cooperados
Cooperativas participantes: Parelheiros,
Cooperpac, Associação 28, Chico Mendes,
Cooperleste, Casa do Catador, União e Vitória do
Belém

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
BRIGADA DE INCÊNDIO
Todos os anos, as cooperativas participam do curso de Treinamento de Brigada de Incêndio,
realizado em uma empresa parceira que que disponibiliza um bombeiro para dar aulas
teóricas e práticas sobre a prevenção e cuidados que devemos ter frente a um acidente; os
cooperados também são capacitados a prestar os primeiros socorros.
Datas: 18/06/2019 • Nº de
participantes: 14 cooperados

Cooperativas participantes: Vitória do Belém, Cooperleste,
Associação28, União, Cooperpac, Chico Mendes, Caminho Certo

RISCOS AMBIENTAIS
O Diálogo de Segurança trata dos impactos dos riscos ambientais e como podem ser
prevenidos. Foram realizadas dinâmicas de segurança para identificar os riscos eminentes
nos diferentes setores das cooperativas e aprender a lidar com as diferentes situações. Dessa
forma lúdica, cada cooperativa pode criar o seu mapa de risco.

Datas: 31/07/2019 • Nº de participantes: 51 cooperados
Cooperativas participantes: Cooperpac, Vitória do Belém, Mofarrej, Cooperleste, Casa do Catador,
Chico Mendes, Associação 28, Caminho Certo e União

DIÁLOGOS DE SEGURANÇA		
Os temas dos Diálogos de Segurança foram: Atos Seguros x Condições Inseguras e a
importância de um técnico de segurança, pois é imprescindível que os cooperados entendem
a importância do ambiente seguro para a realização do trabalho e como colaborar para
minimizar os impactos negativos.

Datas: 05/12/2019 • Nº de participantes: 51 cooperados
Cooperativas participantes: Sempre Verde, Fênix Diadema e Coopernova

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Os cooperados receberam orientações técnicas para inserir em seus processos, relatórios de
acidentes, ficha de notificação de irregularidades e ordem de serviço. Com essas fichas, será
possível ter maior controle sobre todas as ocorrências.

Datas: 16/12/2019
Cooperativas participantes: Cooperaires e CooperNatuz
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
JOVEM APRENDIZ

FORMAÇÃO
Atividades de formações realizadas periodicamente com todas as cooperativas participantes
do Projeto Gestão de Cooperativas, com o objetivo de levar conhecimento e informar as
cooperativas sobre possibilidades de caminhos para que elas sejam um empreendimento
sustentável. Tópicos como educação financeira para empreendedorismo, exaltando a
importância do trabalho coletivo, valores, propósitos, respeito e segurança; consciência
alimentar ressaltando a importância da compostagem, plantas que fazem parte do dia-a-dia
e as não convencionais, que muitos entendem como mato, porém são nutritivas e podem
ser incluídas nos cardápios diários.

Datas: 29/02/2019
Datas: 26/03/2019
Nº de participantes: 10 cooperados
Nº de participantes: 23 cooperados
Cooperativas participantes: Chico mendes,
Cooperativas participantes: representantes das
Vitória do Belém, Caminho Certo, Associação 28 e
cooperativas apoiadas pela programa
Cooperleste
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

O trabalho do Jovem Aprendiz projeto gestão em cooperativas tem por responsabilidade
incentivar as cooperativas a utilizar as redes sociais em favor do trabalho que desenvolvem,
além de divulgar no site do programa as ações realizadas dentro das cooperativas.
No ano de 2019 foram publicadas 24 matérias no site do projeto, 4 no Facebook e enviados
03 e-mails marketing, além de realizada a capacitação de gestão para gerenciamento de
publicações.

PROJETO GESTÃO EM COOPERATIVAS
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.

Datas: 23/07/2019
Nº de participantes: 11 cooperados
Cooperativas participantes: Chico mendes,
Vitória do Belém, Caminho Certo, Associação 28 e
Cooperleste

Datas: 27/11/2019
Nº de participantes: 11 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém,
Cooper Areis, Coopernatuz, Coopernova Cotia,
Cooperfenix, Glicério, Nova Glicério e Zagati

Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
GINÁSTICA LABORAL
Os cooperados tiveram aulas de alongamento antes do início do trabalho, para melhorar a
qualidade de saúde durante a realização do trabalho na cooperativa.

Datas: 23/07/2019
Nº de participantes: 157 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, União, Caminho Certo, Chico Mendes , Cooperleste e
Casa do Catador

Datas: 29/08/2019
Nº de participantes: 155 cooperados
Cooperativas participantes: Vitória do Belém, União, Caminho Certo, Chico Mendes , Cooperleste e
Casa do Catador
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ATIVIDADES EM REDE
CURSO DE FORMAÇÃO PARA COOPERATIVAS

PIMP NOSSA COOPERATIVA

Início do projeto “Reciclar para Capacitar” catadores de materiais recicláveis em
cooperativismo e incluí-los nas cooperativas existes. Nesse dia, o prefeito Bruno Covas
esteve presente, incentivando os catadores presentes, vindo das diferentes cooperativas da
cidade de São Paulo. O Programa de Coleta Seletiva disponibilizou um espaço para que os
cursos sejam ministrados no CEFOPEA.

A Cooperativa Recicla Butantã recebeu o projeto Pimp Nossa Cooperativa que levou arte,
música, cultura e lazer para os cooperados e seus familiares. Participaram da intervenção
23 artistas, 23 voluntários, 11 oficineiros e 6 atividades de formação e fruição. Mais de 300
metros de grafite foram feitos nos espaços da cooperativa e mais de 100 metros de pintura
de segurança.

Data: 17/08/2019 • Nº de participantes: 150 pessoas

LA ESCUELITA
Inauguração de La Escuelita, um projeto cujo objetivo é
ampliar o acesso à educação dos cooperados na cidade
de Buenos Aires. A cooperativa beneficiada com o projeto
foi a RUE - Recuperadores Urbanos del Oeste, formada por
mais de 1000 cooperados.

Data: 24/01/2019
Nº de participantes: 300 pessoas
Parceiro: SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária)
e AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana)
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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Data: 24/10/2019 • Local: Buenos Aires - RUE - Recuperadores Urbanos del Oeste
Parceria: Ball e a Rede Educare

ATIVIDADES EM REDE
SAÚDE - VACINAÇÃO COLETIVA

VISITA AO CENTRO DE COLETA NOVELIS

Com o objetivo de trabalhar a prevenção e diminuir a evasão dos cooperados por problemas
de saúde, as cooperativas realizaram em seus espaços uma campanha de vacinação para
atualizar as carteirinhas dos cooperados e protegê-los em relação às doenças que podem
ser controladas pela vacina.

Representantes das algumas cooperativas de reciclagem foram conhecer o Centro de Coleta
da Novelis. O objetivo era agregar valor ao alumínio triado nas cooperativas e impulsionar as
vendas junto ao centro de coleta.

Data: 17/04/2019
Nº de participantes:
17 pessoas
Local: Atividades in loco
na cooperativa União
Data: 22/10/2019 • Nº de participantes: 07 pessoas
Cooperativas participantes: Cooperaries, Coopernova, Cooperzagati, Coopermap e Coopernatuz
Data: 23/05/2019
Nº de participantes:
98 pessoas
Local: Atividades in
loco nas cooperativas
Cooperleste, Casa do
Catador e Associação 28

PROJETO IGUAL
O projeto Igual que tem como objetivo beneficiar cooperados e seus filhos em cursos de
inglês, ampliou a participação dos alunos nas atividades escolares. Receberam orientações
sobre como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, entre
outros temas relacionados ao mercado de trabalho.

SAÚDE – EXAME DE DST
Como o objetivo de fortalecimento coletivo do trabalho,
a administração da cooperativa Chico Mendes fez uma
parceria com a UBS-Rio Claro que disponibilizou um período
para realizarem teste rápido de DSTs nos cooperados.

Data: 25/07/2019
Nº de participantes: 50 pessoas
Local: Atividades in loco na cooperativa Chico Mendes

Data: Curso ano 2019 • Nº de participantes: 09 adolescentes
Cooperativas participantes: Cooperativas apoiadas pelo programa
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ATIVIDADES AMBIENTAIS
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS

HORTAS E COMPOSTAGENS

Conscientizar os cooperados sobre a importância de uma alimentação saudável advinda das
hortas. Como plantar, colher e cuidar das hortas para obter uma boa qualidade em seus
alimentos.

Com o objetivo de inserir alimentos mais saudáveis nas
refeições dos cooperados, realizamos sensibilizações sobre
as hortas implantadas nas cooperativas e a importância da
composteira para produzir alimentos com mais qualidade.

Data: 30/01/2019
Nº de participantes:
35 participantes
Cooperativas participantes:
Cooperpac, Chico Mendes e
Caminho Certo

Data: 29/03/2019 • Nº de participantes: 110 participantes
Cooperativas participantes: Caminho Certo, Parelheiros, Cooperpac, União, Associação 28 e Chico
Mendes.
Data: 26/04/2019
Nº de participantes:
76 participantes
Cooperativas participantes:
Cooperleste, Vitória do Belém,
Parelheiros e União

Data: 23/05/2019
Nº de participantes:
33 participantes
Cooperativas participantes:
Cooperareis, Coopernatuz e Nova
Glicério

HORTA EM CAIXOTE
Implantação de uma horta em caixote
na cooperativa, respeitando o espaço de
trabalho e valorizando a iluminação para um
bom desenvolvimento dos alimentos que
serão consumidos pelos cooperados.
Data: 15/02/2019
Nº de participantes: 02 pessoas
Local: Atividades in loco na cooperativa União
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Data: 19/12/2019
Nº de participantes:
02 participantes
Cooperativas participantes:
Parelheiros

ATIVIDADES AMBIENTAIS
MANUTENÇÃO DAS HORTAS

REVITALIZAÇÃO DAS HORTAS		

Com o acompanhamento e supervisão de nossos técnicos, que visitaram as cooperativas
para capacitar e envolver os cooperados no cuidado com as suas hortas, orientando em
como cuidar e colher os produtos plantados. Foi enfatizada a importância da manutenção
para aumentar a produtividade, com o intuito de proverem suas necessidades diárias e,
consequentemente gerar renda com a produção.

Com o objetivo de revitalizar os canteiros, os cooperados e o permacultor do projeto
trabalharam o manejo dos canteiros e a colheita de algumas espécies para usar na cozinha da
cooperativa. Em uma das cooperativas foi implantado um paisagismo ecológico, mesclando
plantas da Mata Atlântica, hortaliças, ervas e pancs.

Data: 30/01/2019
Nº de participantes:
10 participantes
Cooperativas participantes:
Cooperleste, Casa do Catador,
Caminho Certo, Chico Mendes e
Associação 28

Data: 25/04/2019
Nº de participantes: 05 participantes
Cooperativas participantes:
Casa do Catador e União
Data: 28/02/2019
Nº de participantes:
12 participantes
Cooperativas participantes:
Vitória do Belém, Casa do
Catador, Cooperleste, Chico
Mendes e Caminho Certo

Data: 28/05/2019
Nº de participantes: 09 participantes
Cooperativas participantes:
Cooperpac e Mofarrej

PRODUÇÃO DE ADUBO
Para que as hortas sejam mais produtivas e menos onerosas, os cooperados aprenderam
sobre o descarte correto dos resíduos orgânicos no minhocário para a produção de adubo.
Dessa forma a cooperativa poderá descartar o resíduo orgânico que gera e produzir adubo
para as suas hortas.

PANCS-PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO
CONVENCIONAIS		
Roda de conversa com o técnico do projeto para falar
sobre PANCS - plantas alimentícias não convencionais,
como introduzi-las na alimentação e o impacto positivo
que gera na rotina deles.
Data: 19/06/2019 • Nº de participantes: 12 participantes
Cooperativas participantes: Cooperpac e Parelheiros

Data: 24/05/2019
Nº de participantes:
67 participantes
Cooperativas participantes:
Chico Mendes, Associação 28 e
Cooperleste

Data: 31/05/2019
Nº de participantes:
15 participantes
Cooperativas participantes:
Chico Mendes, Associação 28,
Cooperleste, Caminho Certo e
União

Data: 19/07/2019
Nº de participantes:
05 participantes
Cooperativas participantes:
Caminho Certo, União e
Paralheiros
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EVENTOS E MÍDIA
COOPERATIVAS DE RECIFE E SALVADOR
Com o objetivo de aproximar o Centro de Coleta Novelis com as cooperativas, a coordenadora
do projeto visitou as cidades de Recife e Salvador para conhecer o trabalho das cooperativas
já diagnosticadas pela equipe local e para alinhar um encontro entre as cooperativas e o
Centro de Coleta Novelis.

ENCONTRO NOVELIS E COOPERATIVAS

Data: 29/03/2019 • Local: Recife e Salvador

Com o objetivo de apresentar o Centro de Coleta da Novelis às cooperativas de Recife e Salvador, realizamos dois encontros onde representantes de diferentes
cooperativas, poder público e sociedade civil foram convidados a entender o trabalho realizado pela empresa Novelis. Foi enfatizada a importância da comercialização
da lata diretamente com a indústria, agregando valor ao trabalho da cooperativa e sustentabilidade.
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Data: 07/06/2019 • Nº de participantes: 38 pessoas • Local: Recife

Data: 11/06/2019 • Nº de participantes: 82 pessoas • Local: Salvador

Rua do Gasômetro, 821 • Gasômetro • São Paulo/SP
03004-001 • (11) 3311.0421
social.tc@reciclazaro.org.br

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.
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, 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.

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 2019, 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:
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INCUBAÇÃO DE NEGÓCIOS
O Espaço Gasômetro apoia a incubação prática de negócios produtivos utilizando o espaço para suporte e apoio aos alunos que finalizaram os cursos. O objetivo é incentivar e apoiar a
abertura de negócios produtivos e a possibilidade de geração de renda. Todos os alunos têm acesso às orientações para criação de negócios e todas as suas etapas, com suporte técnico
dos profissionais da unidade.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA TECH LEVEL
No ano de 2019, dois alunos do curso de Montagem e Manutenção de Micro deram
continuidade à Oficina Escola Tech Level de Assistência Técnica, dentro do próprio espaço,
onde colocaram em prática o que aprenderam em consertos de computadores de moradores
da comunidade.

ESCOLA NÚCLEO DE BELEZA
A Escola Núcleo de Beleza foi inaugurada em dezembro de 2019 e representa uma conquista para a região. Alunas e alunos da comunidade que se formaram nos cursos da área da beleza
oferecidos pelo Espaço Gasômetro podem utilizar a estrutura física de um salão de beleza profissional para atender seus clientes e assim abrir possibilidade de geração de renda.

CENTRAL DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO
O Espaço Gasômetro também abriga a Central de Coleta de Lixo Eletrônico, sendo que
muitos destes materiais possuem condições de aproveitamento em situações direcionadas,
que não são necessariamente a reciclagem e venda de sua matéria prima. Assim surgiu a
oportunidade de conceder cursos que ensinassem jovens a manusear, identificar, nomear,
montar e desmontar estes aparelhos, viabilizando perspectivas reais de geração de renda e
importante redução da pobreza e danos.
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7.100 KG
SUCATAS EM GERAL FORAM PROCESSADAS: PLACAS DE PC,
FERRO, ALUMÍNIO, CABOS DE FIOS, COBRE, INOX

ATIVIDADES EM REDE

Os usuários do espaço têm acesso a testes de HVI, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, treinamentos e orientações sobre prevenções e tratamentos de doenças, atendimento médico com
encaminhamentos e receitas e até atividades recreativas para descontrair, sempre com a parceria da equipe de Agentes de Saúde da UBS Brás e Consultório na Rua (CnR).

Data: 08/04/2019 e 10/07/2019 Atendimento ao Idoso

Data: 11/11/2019 e 13/11/2019 Orientação Geral - Equipe da UBS

Data: 22/08/2019 e 14/10/2019 - Higiene Bucal (orientar os
beneficiários sobre cuidados com higiene bucal.)

Data: 08/01/2019 - Reeducação Alimentar (orientar e informar sobre os benefícios
de uma alimentaçao saudável)

Data: 01/08/2019; 08/08/2019; 15/08/2019;
22/08/2019; 12/09/2019; 19/09/2019; 26/09/2019;
03/10/2019 - Orientação aos usuários com relação a
cuidados básicos de saúde e fazer atualização de receita

45

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Um dos principais objetivos do espaço é orientar e informar sobre assuntos essenciais à vida dos atendidos. Além de diversas rodas de conversa sobre educação alimentar, os usuários
recebem esclarecimentos sobre violência contra a mulher, saudáveis hábitos de higiene oral. Os que tem espírito empreendedor também encontram caminhos e conselhos sobre como
formalizar um negócio próprio. E é claro que os idosos têm atenção especial e diferenciada, com atividades exclusivamente desenvolvidas para eles.

Data: 17/04/2019 Orientação sobre higiene bucal

Data: 09/05/2019 - Relacionamento Abusivo
e Violência contra a Mulher

Data: 25/05/2019 - Formação
de Candidatos ao Conselho
Tutelar
Data: 06/05/2019 - Formalização do negócio
(MEI e seus benefícios e obrigações de micro
empreendedores)

Data: 10/04/2019; 11/09/2020 Saúde dos Idosos

Data: 12/06/2019; 19/06/2019; 26/06/2019; 10/07/2019; 24/07/2019; 31/07/2019; 07/08/2019;
21/08/2019; 28/08/2019; 11/09/2019; 18/09/2019; 25/09/2019; 02/10/2019; 19/10/2019;
16/10/2019; 23/10/2019; 30/10/2019; 06/11/2019; 13/11/2019; 27/11/2019 - Palestras sobre Mudança
de Hábito - Reeducação Alimentar
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Em parceria com SEBRAE, foram realizadas duas
palestras sobre abertura de negócios. Um profissional
enviado pelo SEBRAE explanou a respeito da criação
do MEI, como proceder de forma correta na abertura
de empresa. Também obtiveram conhecimento sobre
cursos gratuitos oferecidos pelo SEBRAE e orientações
para abertura de negócio, além da possibilidade de
crédito sem juros pelo programa SUPERMEI.
Data: 06/05/2019 e 15/11/2019 Palestra SEBRAE

CURSOS MINISTRADOS
AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA COM PRÁTICAS DE MANICURE E PEDICURE
Este curso proporcionou o fortalecimento de aspectos
relacionados aos cuidados com a autoimagem e
autoestima, através 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 estimulam uma
melhor qualidade de vida para as adolescentes e adultos, e
concomitantemente a comunidade se integrou através do
fortalecimento de vínculos e oferecimento de perspectivas
quanto a geração de renda.
A facilitadora do curso e os participantes são membros da
comunidade, fato construído com o intuito de fortalecer a
rede de recursos locais e social dos aspectos comentados.
Todo o trabalho foi mediado por um profissional
especializado, que planejou e direcionou as ações.
Nº de Participantes: 50 pessoas, das quais 24 se formaram.

AUTOIMAGEM E AUTOESTIMA –
COM PRÁTICAS DE EMBELEZAMENTO FACIAL (MAQUIAGEM)
Este curso proporcionou o fortalecimento de aspectos
relacionados aos cuidados com a autoimagem e autoestima,
através 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 estimulam uma melhor qualidade
de vida para adolescentes e adultos, e concomitantemente
a comunidade se integrou através do fortalecimento de
vínculos e oferecimento de perspectivas quanto a geração
de renda.
A facilitadora do curso e os participantes são membros da
comunidade, fato construído com o intuito de fortalecer a
rede de recursos locais e social dos aspectos comentados.
Todo o trabalho foi mediado por um profissional
especializado, que planejou e direcionou as ações.
Nº de Participantes: 50 pessoas, das quais 31 se formaram.

DESIGNER DE SOBRANCELHA

CABELEIREIRO

O curso de Designer de Sobrancelha deu continuidade aos
cursos da área da beleza que ocorrem no Espaço Gasômetro.
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, as alunas aprenderam
reconhecer os diferentes formatos de rosto, olhos,
sobrancelhas, analisando todo o conjunto da face, deixando
o rosto da cliente mais harmonioso e expressivo.

O curso de Cabeleireiro teve como objetivo formar pessoas
para trabalharem em salão de beleza possibilitando os
mesmos também, conseguir renda por conta própria.
Com aulas teóricas e práticas, os alunos tiveram acesso a
conteúdos sobre anatomia capilar, conhecimento sobre os
variados tipos de cabelos, lavagem, escovas, alisamento,
relaxamento e realinhamento capilar. A questão da
autoestima e identidade também é trabalhada no curso,
assim como os demais na área da beleza. O curso contou
com certificação os alunos por módulo.

Nº de Participantes: 20 pessoas, das quais 15 se formaram.

Nº de Participantes: 12 pessoas, das quais 10 se formaram.
Parceiros: Soho Hair e D’Bianco
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CURSOS MINISTRADOS
MANUTENÇÃO DE CELULAR
A primeira turma do curso de Manutenção de Celular contou
com aulas teóricas e práticas sobre consertos e reparos. Os
jovens e adultos participantes obtiveram conhecimento
sobre o uso correto dos equipamentos técnicos, os
cuidados ao abrir e diagnosticar defeitos em aparelhos,
trabalhar com diferentes marcas de celular, conhecimento
sobre a parte interna como placas e chips e como retirá-los,
configurações avançadas, além do conhecimento sobre o
mercado de trabalho na área.
As práticas foram feitas com reaproveitamento de
equipamento de celulares 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
vivencias entre os participantes dos cursos.
Nº de Participantes: 28 pessoas, das quais 15 se formaram.

CULINÁRIA COMERCIAL
O curso de Culinária Comercial teve como objetivo ensinar de forma
teórica e prática o manuseio correto dos alimentos. Os beneficiários
aprenderam como utilizar os utensílios de cozinha, bem como,
cozimento correto de legumes e preparo de
pratos frios e quentes.
Com o foco na geração de renda, os alunos
obtiveram conhecimentos básicos para atuar em
restaurantes profissionais ou por conta própria.

PHOTOSHOP AVANÇADO
Dando seguimento na capacitação dos alunos que haviam
se formado em Manutenção de Micro e Redes, o Espaço
Gasômetro o curso de Photoshop com intuito de preparar
os jovens para manipular o software de edição de imagens.
Aprenderam técnicas de tratamento de imagens, edição,
teoria das cores, designer e como fazer folder, flyers,
banners, convites de casamento ou outras confraternizações
utilizando recursos contidos no software.
Também pensando na questão de geração de renda, os
jovens que frequentaram o curso saíram habilitados e
preparados para atuar na área por conta própria.
Nº de Participantes: 04 pessoas, das quais 03 se formaram.

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Este curso concedeu aulas de Montagem e Manutenção de Computadores utilizando peças
usadas e reaproveitáveis que são coletadas pela triagem de lixo eletrônico que a Associação
Reciclázaro possui. Os participantes aprendem a identificar e trabalhar com ferramentas e
hardwares, e outros dispositivos que compõem uma máquina, e ainda possuem acesso a
discussões sobre a influência e impactos da tecnologia em nossas vidas. Ao final do curso, os
participantes que atingiram os níveis de avaliação receberam o certificado de conclusão e
assessoria para abertura de negócio.

Nº de Participantes:
12 pessoas, das quais 09 se formaram.
Nº de Participantes: 30 pessoas, das quais 13 se formaram.
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EVENTOS E MÍDIA
EMPREENDEDORISMO
Dentro da carga horária dos cursos de Manicure & Pedicure, Maquiagem, Cabeleireiro,
Designer de Sobrancelha e Manutenção de Celular e Montagem e Manutenção de Micro, o
Espaço Gasômetro ofereceu aulas de Empreendedorismo.
Com objetivo de orientar os alunos para conseguir geração de renda, as aulas de
Empreendedorismo trouxeram explicações sobre a formalização de negócio, mercado de
trabalho, primeiros passos para abertura de empresa, organização financeira, abertura MEI
entre outras questões da área.
Com o objetivo de despertar o espírito empreendedor e incentivá-los na busca da
formalização de seu próprio negócio, os alunos receberam aulas dinâmicas e exemplos
de microempreendedores que obtiveram sucesso profissional, mostrando assim, as
possibilidades que podem ter na busca de geração de renda.
Nº total de formando 2018: 120 pessoas

INAUGURAÇÃO ESCOLA NÚCLEO DE BELEZA
Em dezembro de 2019, a Associação Reciclázaro e a D’Bianco Professional inauguraram
a Escola – Núcleo de Beleza. Cerca de 55 formandos e ex-alunos dos cursos gratuitos do
segmento de beleza oferecidos no local serão beneficiados pelo novo empreendimento, um
projeto que irá transformar o futuro de muitas pessoas e colaborar para a sustentabilidade
econômica da instituição.
Os estudantes poderão aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula e, ao término da
formação, terão a oportunidade de utilizar o espaço para atuarem profissionalmente como
microempreendedores.
Foi graças à união de forças, com patrocínio da D´Bianco, apoio da Soho Hair e do Instituto das
Irmãs da Santa Cruz, que o espaço foi reformado e equipado para a atuação de cabeleireiros,
manicures, pedicures, maquiadores e designers de sobrancelhas.
Contando com uma estrutura de um salão de beleza profissional, a Escola Núcleo de Beleza
é uma oportunidade de melhora de condições econômicas, sociais e de autoestima para os
beneficiários da comunidade.

FORMATURAS
O Espaço Gasômetro organizou duas formaturas durante o ano de 2019 (uma em cada
semestre), as cerimônias contaram com a entrega de certificados aos formandos, discursos,
homenagens e retrospectiva das atividades que ocorreram durante os cursos. As formaturas
abrangeram 2 turmas de Manicure & Pedicure, 2 turmas de Maquiagem, 2 turmas de
Manutenção de Micro, 2 turmas de Manutenção de Celular, 1 turma de Photoshop, 1 turma
de Cabeleireiro e 1 de Designer de Sobrancelhas.
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Av. Ariston de Azevedo, 10 • Belém • São Paulo/SP
03021-030 • (11) 2662.6030
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 segmento ecológico,

50

- 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
atende pessoas

TERRITORIAL:
de diversas

Localizado
comunidades

no
bairro
do
e regiões de São

Belém,
Paulo.

ATIVIDADES AMBIENTAIS

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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SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)

O QUE TEM
DE BOM NO

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.

CEFOPEA

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

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.

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.
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COMPOSTAGEM (MINHOCáRIO)
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 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.

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.

ACADEMIA DA LONGEVIDADE

JARDIM SENSORIAL

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.

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.

Padaria e Lanchonete Pão de Moça

CINECO - CINEMA ECOLÓGICO

Situada no local, a Pão de Moça é um empreendimento de
mulheres que, superando sua situação de vulnerabilidade
social, refizeram seus projetos de vida e atuam como
microempreendedoras no segmento da alimentação.

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.
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ATIVIDADES EM REDE
LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECICLAR PARA CAPACITAR

ARTICULAÇÃO COM DIRETORES DA APGAM

Recebemos representantes da AMLURB, SMSUB, PRMO, CET, APMPMSP, FIA, SMDE, SPTURIS
e Assessoria de Eventos da PMSP para elaboração da logística de trabalho de revitalização
do espaço e cerimonial no Lançamento do Programa Reciclar para Capacitar, onde teremos
a presença do Prefeito Bruno Covas, Secretários, Catadores e Cooperados.

Elaboração da Ata de Constituição; apresentação e
aprovação do Estatuto Social e elaboração do Regimento
Interno, com diretores da Associação Paulista dos Gestores
Ambientais.
Data: 12/01/19 • Nº de participantes: 08 pessoas
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 22/01/19 • Nº de participantes: 452 pessoas
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

ATIVIDADES CULTURAIS

CINECO
Utilizado para apresentações visuais, palestras, debates, encontros e exibição de filmes para
crianças e adultos.
Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 • Nº de participantes: 246 pessoas
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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ATIVIDADES AMBIENTAIS

3º TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA E
INTRODUÇÃO AO CULTIVO DE ORQUÍDEA

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA NOSSA SOBREVIVÊNCIA E DA
NECESSIDADE DE MANTER ESSE RECURSO DISPONÍVEL

Treinamento sobre Avaliação Fitossanitária e Introdução ao Cultivo e Cadastramento de
Orquídeas.

Palestra para a SPDC - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina com o tema
sobre o Dia Mundial da Água, com objetivo de conscientizar sobre a importância da água
para nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, com
base com três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico.

Data: 09/02/2019 • Nº de participantes: 11 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 22/03/2019 • Nº de participantes: 25 participantes
Local: SPDC - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

OFICINA SOBRE OS CUIDADOS COM ORQUÍDEAS

WORKSHOP SOBRE SABORES DE COZINHA - TEMPEROS NATURAIS

Conviventes da Casa de Acolhida Simeão participaram da oficina sobre cuidados com
orquídeas.

Após palestra sobre temperos naturais, houve experimentação de alguns temperos
cultivados na área das hortas do CEFOPEA.

Data: 20/02/2019 • Nº de participantes: 08 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 26/03/2019 • Nº de participantes: 12 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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ATIVIDADES AMBIENTAIS
PRODUÇÃO DE ADUBO - COMO AS ÁRVORES FUNCIONAM

WORKSHOP – SISTEMA DE AQUAPONIA

Um professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz realizou treinamento sobre
como as árvores funcionam.

Voluntários da Cargill participaram de uma oficina de montagem de um minissistema de
aquaponia.

Data: 27/04/2019 • Nº de participantes: 05 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 18/06/2019 • Nº de participantes: 11 participantes • Parceiro: Aquapônica
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

TREINAMENTO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

VISITAS MONITORADAS

Foi realizado o 3º treinamento de arborização urbana. Foram realizadas algumas
demonstrações nas árvores do espaço que podem ser usadas na identificação e remediação
das plantas.

Em 2019, o CEFOPEA realizou 70 visitas monitoradas, recebendo 1983 pessoas de
escolas, universidades, empresas e amantes da natureza, oferecendo um raro passeio
interativo, didático e lúdico. Além de passeios por todo o centro, os visitantes conheceram
as 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. Todas as visitas monitoradas foram devidamente acompanhadas de
profissionais especializados, propiciando um verdadeiro laboratório verde e seus diversos
sistemas ecologicamente sustentáveis. Cada visita possibilitou a percepção dos fenômenos
e processos naturais do meio ambiente, colaborando para a conscientização sobre os
impactos provocados pela ação humana e o exercício de preservação da saúde do planeta,
através de uma profunda e tranquilizante reflexão.

Data: 08/06/2019 • Nº de participantes: 33 participantes • Parceiro: Arboreo
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 • Nº de participantes: 1983 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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70 VISITAS MONITORADAS

ATIVIDADES AMBIENTAIS

1983 PARTICIPANTES EM 2019
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA
Realizado em duas turmas, contou com um total de 52 participantes, sendo que 32 se
formaram. Direcionado para pessoas sem nenhum conhecimento ou com conhecimento
básico, o objetivo do curso foi reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho e/ou
aproximá-las do mundo digital.
Data: 12/03/2019 a 24/05/2019 – de 06/08/2019 a 07/11/2019
Nº de Participantes: 52 pessoas, das quais 32 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral • Parceiro: SAGE Foundation
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

CURSO DE JARDINAGEM

WORKSHOP – PRAGAS, DOENÇAS E HORTAS

Contou com aulas teóricas e práticas, abordando tópicos fundamentais para a realização de
serviços de jardinagem, com o objetivo de capacitar pessoas que têm interesse e desejam
atuar na área de jardinagem.

Oficina sobre as principais pragas existentes nos cultivos dentro do espaço urbano
(principalmente em hortas caseiras) e desenvolvimento de soluções para aplicação nas
plantas para o combate.
Data: 28/05/2019
Nº de Participantes: 15 pessoas, das quais 15 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral • Parceiro: SAGE Foundation
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

WORKSHOP SOBRE ESPIRAL DE ERVAS
Focando sobre as técnicas da bioconstrução, o conceito de mandala e outras plantas que
podem ser colocadas na espiral. Foram montadas mandala de barro e capim e o plantio
dessas mudas na espiral.

Data: 15/05/2019 à 31/05/2019
Nº de Participantes: 38 pessoas, das quais 23 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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Data: 05/06/2019 e 07/06/2019
Nº de Participantes: 12 pessoas, das quais 12 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE EXCEL AVANÇADO

WORKSHOP – AQUAPONIA

Já o Curso de Excel Avançado, também realizado em duas turmas, 31 pessoas se inscreveram
para aperfeiçoar seus conhecimentos neste programa, sendo que 21 conseguiram o
certificado de conclusão, entusiasmados com a adição desta especialidade o currículo.

Curso sobre 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).

Data: 05/06/2019 a 17/07/2019 - 18/09/2019 a 13/11/2019
Nº de Participantes: 31 pessoas, das quais 21 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral • Parceiro: SAGE Foundation
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

WORKSHOP DE CUIDADOS DE ORQUÍDEAS PARA INICIANTES
Após palestra sobre os cuidados e os principais problemas que encontramos para criação de
orquídeas, houve uma oficina de amarração das orquídeas.

Data: 06/06/2019
Nº de Participantes: 15 pessoas, das quais 15 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral
Parceiro: Ohquidea
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

Data: 30/08/2019
Nº de Participantes: 14 pessoas, das quais 14 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral • Parceiro: Aquapônica
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP

WORKSHOP DE ENERGIA SOLAR
Foram realizados dois (02) workshops abordando o tema de energia fotovoltaica pelo
projeto da Fazenda Aquapônica, patrocinado pela Cargill. o objetivo foi introduzir ao público
a noção de como devem ser calculados os sistemas para seus diferentes usos.

Data: 26/09/2019 e 31/10/2019
Nº de Participantes: 10 pessoas, das quais 10 se formaram.
Público alvo: comunidade/população em geral • Parceiro: REDMAX
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho - SP
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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.

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.

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.

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.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:

*Termo de Colaboração:

100 vagas masculinas noturnas para acolhimento e 60 vagas (ambos os sexos) diurnas para
inserção produtiva.
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:

ATIVIDADES CULTURAIS
Os participantes das oficinas do Núcleo de Inserção Produtiva assistem mensalmente no Cineclube, filmes sobre cidadania, direitos humanos e atualidades com roda de conversa e debates.
Também desfrutam de passeios, visando à promoção da cultura em várias vertentes artísticas, conhecimentos gerais, conscientização da preservação da natureza e outros assuntos que
enriqueçam erudição e a criatividade. Os atendidos pelo Centro de Acolhida também puderam apreciar uma mostra de 5 filmes de curtas metragens sobre direitos humanos na 10ª Edição
do Festival Entretodos. Para incentivar o saudável hábito da leitura, disponibilizamos vários livros na Biblioteca São Lázaro.

Data: 22/02/2019 - Exposição “Ensaio sobre
a cor” realizada no SESC 24 de Maio

Data: 29/03/2019 - Museu Anchieta e
Museu de Arte Sacra dos Jesuítas

Data: 18/06/2019 - Museu Catavento

Data: 16/08/2019 - Solo Sagrado

Data: 26/04/2019 - Parque Doutor
Fernando Costa (Parque da Água Branca)

Data: 29/05/2019 - Memorial do
Holocausto

Data: 30/10/2019 - Fábrica de Cultura
do Belém

Data: 12/09/2019 - Entretodos

61

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Aprimoramento é o eixo que rege todas ações de formação e capacitação da Casa São Lázaro. Reuniões de alinhamento entre a Coordenação, Equipe Técnica do Centro de Acolhida e do
Núcleo de Inserção Produtiva, Capacitações Setoriais e Direcionadas como a Capacitação em Higiene Pessoal, Manipulação de Alimentos e Higiene Ambiental e de Reciclagem e Coleta
Seletiva são realizadas constantemente, a fim de otimizar e melhorar o processo de trabalho e o atendimento do serviço.
Os colaboradores também participaram de ações educativas do Programa Mesa Brasil do SESC, Capacitações do SISA e do I Seminário - Enfrentamento da violência contra a Pessoa Idosa,
realizado em prol do dia Mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza disponibilizou cursos profissionalizantes
de Técnicas de Vendas e Assistente Administrativo a todos os atendidos pela Casa São Lázaro. No final, os formandos receberam o certificado do curso ao qual se inscreveram, emitido pelo
Programa Meu Emprego – Trabalho Inclusivo, Centro Paula Souza e Governo do Estado de São Paulo. Essa iniciativa terá continuidade, através de outros cursos devidamente votados nas
assembleias gerais do serviço.
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ATIVIDADES DE LAZER
Apesar da faixa etária dos atendidos, todos apreciam ações de lazer e diversão. Celebrada mensalmente, a festa de aniversariantes é uma das atividades mais apreciadas e de maior
participação dos conviventes, cujo objetivo é resgatar a importância do compartilhamento, de pertencer a um grupo e poder dividir suas emoções com outras pessoas. Recebemos a
professora de yoga Bruna Primasi, que trouxe para os participantes das oficinas, através das posturas do yoga, o autoconhecimento, paz interior, introspecção, relaxamento, controle da
ansiedade e equilíbrio emocional.
No dia 24 de dezembro, os conviventes degustaram uma ceia natalina com cardápio especial, tendo como sobremesas frutas diversas e panetone. O ambiente foi decorado pelos funcionários.
O jantar do réveillon também foi especial, onde todos puderam saborear um menu especial, preparado carinhosamente para comemorar a passagem de ano. O ambiente foi decorado
pelos funcionários da casa.
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ATIVIDADES EM REDE
A equipe técnica participou sucessivamente dos eventos realizados para a rede socioassistencial como o Fórum do Idoso, reuniões do Microterritório, reuniões da Pré-Conferência Municipal
e na própria Conferência Regional de Assistência Social da Região da Mooca. Também recebemos o Censo Pop Rua para novo recenseamento da população de rua.
Os vínculos foram fortalecidos com nossos importantes parceiros: a CnR (Consultório na Rua) e UBS-Brás, através das seguintes ações: Mutirão da Saúde, Vacinação H1N1, Buscativa de
TB, Campanha de Vacinação contra o Sarampo e Coqueluche, além das assíduas visitas dos agentes de saúde e atendimentos médicos; o Grupo Aliados do Bem veio novamente trazer
inúmeras caixas contendo roupas, acessórios e calçados para os conviventes e o Mesa Brasil (programa do SESC) que nos enviou inúmeras doações de alimentos durante o ano.
Recebemos visitas significativas: Mariana Leite Hernandes, representante da Secretaria do Trabalho que veio conhecer o Núcleo de Inserção Produtiva, profissionais do Instituto Camargo
e Correia, com a finalidade de verificar a possibilidade de desenvolver ações voltadas às oficinas produtivas da Casa São Lázaro; o presidente e diretoria da uma OSC da cidade de Mococa,
vieram conhecer as oficinas e para implantar o modelo em seu serviço; representantes da SUTACO vieram analisar os produtos confeccionados pelos participantes das oficinas, a fim de
emitir a carteirinha de artesão.

Data: 18/01/2019 - Fórum do Idoso

Data: 08/04/2019 - Mutirão da Saúde
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Data: atividade mensal Reunião Microterritório

Data: 21/05/2019 - Vacinação H1N1

Data: 17/06/2019 Busca ativa (tuberculose)

Data: 05/07/2019 Visita Secretaria do Trabalho

Data: 17/10/2019 Censo Pop Rua

ATIVIDADES EM REDE

Data: 18/10/2019 Conferência Regional de Assistência Social Mooca 2019
Data: 11/10/2019 Reunião CNR (Consultória na Rua)

Data: 16/10/2019 Visita OSC Mococa

Data: 11/04/2019 Reunião (capacitação Mesa Brasil - SESC)

Data: 05/07/2019 Visita Técnica Sutaco (emissão de
carteirinhas)

Data: 05/12/2019 Encontro Anual Mesa Brasil
Data: 19/07/2019 - Visita Instituto Camargo e Correa
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Com intenção de acurar o desenvolvimento de nosso trabalho, realizamos diversas ações interativas, incentivando a participação e a expressão dos usuários.
O Centro de Acolhida executou vários grupos, abordando assuntos pertinentes à realidade dos atendidos. O Grupo de Acolhimento foi idealizado para atender novos conviventes; o Grupo
de Apoio Psicológico acolheu a demanda latente dos conviventes que necessitam de orientação emocional e psicológica; o Grupo de Dependência Química é focado em conviventes que
possuem a problemática da dependência; o Grupo de Sensibilização ao Trabalho abordou assuntos referentes às questões profissionais; o enfoque do Grupo Saúde Integral é promover
ações mediante abordagens educativas. Além disso, realizamos mensalmente a Assembleia Mensal, 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.

Data: atividade quinzenal Grupo de Acolhimento

Data: atividade quinzenal Grupo de Apoio Psicológico

Data: atividade quinzenal Grupo de Sensibilização ao Trabalho
Data: atividade quinzenal Grupo de Dependência Química

Data: atividade quinzenal Grupo de Acolhimento
Data: atividade mensal - Assembleia Centro de Acolhida
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
O Núcleo de Inserção Produtiva propiciou diversas ações, com cadastramento livre para pessoas de ambos os sexos e sem vínculo com a rede socioassistencial. As Atividades Socioeducativas
ocorreram no período matutino, tratando de temas como cidadania, direitos humanos, discriminações, atualidade, através de dinâmicas, debates e rodas de conversas. Já os participantes
das oficinas usufruíram de grupos centralizados no processo de reinserção profissional. O Grupo de Inserção Produtiva destina-se exclusivamente aos artesãos participantes das oficinas;
o Grupo das Oficinas visa incentivar a participação dos usuários em feiras de artesanatos que ocorrem durante o ano inteiro na cidade de São Paulo; o Ponto de Encontro tem por objetivo
promover a aproximação entre os participantes das oficinas para fortalecimento dos relacionamentos interpessoais; já as Dinâmicas Participativas estimularam a integração coletiva para
que todos possam aguçar um olhar individualizado, enfatizando a empatia e encorajando o estabelecimento de vínculos de amizade. O Grupo de Empreendedorismo reuniu interessados
em conhecer características empreendedoras e aprimorar seu perfil, enquanto o Grupo de Empregabilidade abordou a valorização do trabalho enquanto contexto social, retomada ao
trabalho formal e qualificação construtiva da saída do centro de acolhida. O Núcleo de Inserção Produtiva também realiza sua Assembleia Mensal com 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 e atividades externas.

Data: atividade mensal - Assembleia Núcleo
de Inserção Produtiva

Data: atividade quinzenal Grupo de Empregabilidade

Data: atividade quinzenal Grupo de Empreendedorismo

Data: atividade quinzenal Grupo Ponto de Encontro
Data: atividade quinzenal Dinâmicas Participativas
Data: atividade diária - Atividade Socioeducativas
67

ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
OBJETIVOS:

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.

ÎÎ Promover a socialização;
ÎÎ Desenvolver habilidades produtivas;
ÎÎ Estimular componentes cognitivos;
ÎÎ Promover redução de danos;
ÎÎ Fornecer capacitação em técnicas artesanais;
ÎÎ 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.

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 2019, foram atendidas 111 pessoas nessa modalidade.
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ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
CAPACITAÇÃO CONTÍNUA

COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

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.

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.

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.

@emp.graoemgrao
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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: 37 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

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: 28 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: 24 pessoas

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

Senhores de diferentes regiões e culturas, com suas singularidades, se reúnem em um
espaço onde o respeito mútuo, a troca de experiências, aliada ao suporte de uma equipe
multidisciplinar de profissionais, proporciona um ambiente que garante seus direitos à
liberdade e respeito, imprescindíveis a um envelhecimento digno e saudável.
No Centro de Acolhida Especial para Idosos - Casa de Simeão*, residem cento e cinquenta
homens com sessenta anos ou mais, com autonomia, em situação de fragilidade pessoal e/
ou social. Através de um programa regular de atividades socioeducativas, inclusão digital,
encaminhamento para oficinas de capacitação e geração de renda, tem como metodologia
de trabalho o reconhecimento do idoso como um ser efetivamente produtivo que vislumbra
e constrói novos caminhos, possuidor de capacidades e experiências, em um processo de
aprendizagem ininterrupto e em realinhamento de suas visões e expectativas. Com base na
escuta qualificada, o objetivo é alimentar o desejo do idoso em continuar a desenvolver o seu
potencial físico e intelectual, prevenindo o isolamento. Todas as atividades são desenvolvidas
com o intuito de prepará-los para a autonomia pessoal e social, abrindo novas possibilidades
de projetos de vida.

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 atendimento psicológico,
01 sala de administração.
RECURSOS HUMANOS:
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnico, 02 Assistentes Sociais, 01 Psicóloga, 11
Orientadores Socioeducativos, 02 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).

PÚBLICO ALVO:
População masculina, acima de 60 anos, em situação de rua ou vulnerabilidade e risco pessoal e
social.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
150 vagas – atendimento 24 horas (ininterrupto)
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*Termo de Colaboração:

ATIVIDADES CULTURAIS

Com o passar dos anos, as atividades culturais vão adquirindo um outro significado e os idosos desfrutaram de uma variedade de programas, descobrindo novos mundos. Passeios à
parques, museus, fundações foram revigorantes, mas as apresentações de teatro e os concertos tocaram fundo na alma de todos os participantes.

Data: 25/04/2019 - Teatro
“Irmão Carreto” e Passeio
Parque do Carmo

Data: 16/05/2019 - Fundação
Fernando Henrique

Data: 12/12/2019 - Chiharu
Shiota- Linhas Internas

Data: 08/09/2019 - Concerto da
Orquestra Sinfônica Heliópolis

Data: 17/07/2019 - Tv Cultura/
Fundação Padre Anchieta

Data: 07/08/2019 - Passeio
Museu do Futebol

Data: 13/09/2019 - Teatro Nefelibato
Data: 14/09/2019 - Passeio ao Circo
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ATIVIDADES EM REDE
O comprometimento com a luta pelos direitos da terceira idade é exercido em manifestações e ações governamentais, nacionais e internacionais, onde a participação dos idosos é efetiva
e dinâmica. Independentemente da situação dos idosos, todos participam ativamente na luta pelos seus direitos.

Data: 07/02/2019 - Oficina de
Artesanato/Pintura

Data: 15/02/2019 - Fórum da
Cidadania da Pessoa Idosa da
Cidade de São Paulo

Data: 10/04/2019 - Preparação V
Conferência Municipal da Pessoa Idosa
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Data: 08/02/2019 Oficina de Musicoterapia
Data: 20/05/2019 - Fórum de
Assistência Social - Reunião Na
Câmara Municipal

Data: 17/06/2019 - Participação
na 10ª Caminhada Contra
Violência

Data: 13/03/2019 Carna SUAS - Ato na região central
(Revogação do Decreto 58.636)
Data: 16/05/2019 - Moradia
GARMIC - Reunião na Câmara
Municipal

Data: 07/05/2019 - Conferência Municipal da Pessoa Idosa

Data: 03/07/2019 - Violência
Contra a pessoa idosa

Data: 19/06/2019 - Formação
Cidadã

Data: 08/08/2019 - Simpósio
Latino Americano

ATIVIDADES EM REDE

Data: 27/08/2019 Comissão Extraordinária do Idoso
- Assistência Social

Data: 24/10/2019 Fórum da Cidadania da Pessoa Idosa da
Mooca
Data: 02/10/2019 - Fórum da
Cidadania da Pessoa Idosa

Data: 15/08/2019 Reunião GARMIC

Data: 02/11/2019 Reuniões da Comissão do Fórum
da Cidadania Mooca
Data: 06/11/2019 e 08/11/2019 - Fórum da Cidadania da Pessoa Idosa da Mooca

Data: 24/10/2019 - Convivência,
Respeito e Harmonia

Data: 28/10/2019 - Palestra
sobre Infecções Sexualmente
Transmissíveis na 3ª Idade

Data: 26/11/2019 - Direitos
Previdenciários
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
O Envelhecimento abrange inúmeros aspectos que exigem atenção. Desde atividades que envolvam dinâmicas psicológicas, emocionais até orientações sobre higiene e convivência. A
busca pela autonomia também é assunto de grande interesse dos idosos, motivo pelo qual são realizados grupos de orientação para sanar dúvidas e ajudar na conquista da independência.

Data: 02/01/2019; 04/05/2019;
03/06/2019; 15/07/2019;
16/08/2019 - Grupo
Envelhecimento

Data: 01/02/2019; 22/05/2019; 24/05/2019;
02/07/2019; 08/10/2019 Grupo Melhorando a Convivência

Data: 08/05/2019; 08/08/2019 Bate-papo sobre Higiene

Data: 01/10/2019 - Dia do Idoso

Data: 12/02/2019; 19/02/2019; 04/06/2019; 25/06/2019; 13/08/2019; 27/08/2019;
10/09/2019; 30/10/2019; 06/11/2019; 08/11/2019; 03/12/2019; 17/12/2019
Grupo Redução de Danos
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Data: 07/03/2019; 15/05/2019;
06/11/2019; 08/11/2019 Atividade de Pintura

Data: 06/09/2019; 24/09/2019 Jogos Recreativos

Data: 05/07/2019; 05/10/2019; 19/11/2019 Grupo de autoestima

Data: 27/02/2019; 21/05/2019; 12/06/2019
- Apresentação do Jornal Mural

Data: 15/07/2019; 17/07/2019;
14/09/2019; 24/10/2019 Grupo Oficina Memória Viva

Data: 30/05/2019; 23/07/2019; 12/09/2019;
07/11/2019 - Grupo Família

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Data: 07/02/2019; 10/05/2019;
16/07/2019; 14/08/2019 Grupo Moradia

Data: 29/10/2019 Envelhecimento Ativo:
Ampliação da Rede Social
Data: 08/02/2019; 22/04/2019; 25/05/2019;
25/06/2019; 19/08/2019; 16/09/2019;
23/10/2019; 14/11/2019; 19/12/2019 Grupo ILPI
Data: 23/02/2019 - Pré-conferência
Municipal da Saúde - Mooca

Data: 13/02/2019; 03/05/2019; 08/07/2019;
05/08/2019; 13/09/2019; 11/12/2019 Grupo Benefício, Planejamento
Financeiro e Metas

Data: 08/05/2019 - Conferência Municipal de
Dreitos Humanos
Data: 11/07/2019 - Direitos da
Pessoa Idosa

Data: 07/03/2019; 11/03/2019;
30/03/2020 - Conferência
Regional da Assistência Social

Data: 20/02/2019; 14/03/2019; 21/03/2019; 07/05/2019; 10/05/2019; 16/05/2019; 22/05/2019;
23/05/2019; 24/05/2019; 14/06/2019; 27/06/2019; 05/07/2019; 22/07/2019; 03/07/2019; 23/10/2019;
11/12/2019 - Reunião de Apartamentos

Data: 15/06/2019 - Dia Mundial de Combate
a Violência Contra o Idoso
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ATIVIDADES DE LAZER
Diversão não tem idade e isso é fato comprovado nas comemorações de aniversariante
do mês, nos jogos recreativos, nas criativas apresentações musicais, além da animação nas
festas das datas comemorativas: junina, carnaval, natal. Os idosos não apenas dão um tom
vibrante nas festas, como têm disposição para dançar e cantar durante horas.

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Data: 17/03/2019 Apresentação musical

Data: 13/10/2019 Pizza do Bem

Cuidar da saúde implica em manter o corpo tão são quanto a mente. Além das atividades
laborais, sempre com acompanhamento de fisioterapeutas, os conviventes procuram praticar
o que aprendem nas diversas palestras, discussões e rodas de conversa desenvolvidas pela
equipe técnica, fisioterapeutas e orientadores, abordando temas como convivência social,
higiene pessoal, redução de danos, autoestima e família.

Data: 01/12/2019 Atividade Laboral de Saúde

Data: 12/06/2019 - Festa Junina Arraiá da Casa de Simeão

Data: 02/04/2019 Jogos recreativos

Data: 10/12/2019 Grupo Saúde Integral

Data: Atividade mensal - Aniversariante do mês
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Rua Catumbi, 427 • Belém • São Paulo/SP
03021-000 • (11) 2692.4416
casamartaemaria@reciclazaro.org.br

A Casa de Marta e Maria* é um Centro de Acolhida, situado no bairro do Belém, que atende
mulheres provenientes da rede socioassistencial.
Oferece atendimento às mulheres, com ou sem filhos, em situação de rua e/ou
vulnerabilidade e risco social, provendo suas necessidades básicas de alimentação, higiene
e estadia, respeitando sua dignidade e estimulando a convivência. O objetivo principal
é que as atendidas se fortaleçam e que, através de seu desenvolvimento, consigam
conquistar e manter sua autonomia com qualidade de vida, não mais necessitando da rede
socioassistencial. Com capacidade para 82 vagas, seu atendimento é ininterrupto (24 horas).
A metodologia de trabalho é desenvolvida de forma multiprofissional, proporcionando um
trabalho psicossocial direcionado para as necessidades de cada pessoa, visando à promoção
e fortalecimento do vínculo familiar, o resgate da autoestima, o desenvolvimento da
autonomia e reinserção social, incentivando o exercício da cidadania por meio de atividades
socioeducativas.
PÚBLICO ALVO:

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.
RECURSOS HUMANOS:
01 Gerente de Serviço, 01 Assistente Técnica, 01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 08 Orientadoras
Socioeducativas, 06 Agentes Operacionais, 02 Cozinheiras.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
Desenvolvido no bairro do Belém, atende mulheres provenientes da rede, prioritariamente da
região da Subprefeitura Mooca.

Mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de rua e/ou vulnerabilidade e risco social.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:

*Termo de Colaboração:

82 vagas
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
As atividades socioeducativas proporcionam informações sobre saúde, direitos das
mulheres, conhecimentos gerais, reflexão e autoestima, preparando as usuárias para um
seguro e tranquilo retorno à convivência na sociedade. Espaços democráticos também são
uma forma de reforçar o protagonismo, seja através de rodas de conversas ou assembleia.
Data: atividade mensal - Jornal Mural

Data: 23/03/2019 - Saúde
emocional e vivência em
relaxamento

Data: 08/03/2019
- Almoço no Dia das Mulheres
Data: 02/05/2019; Bate-papo sobre uso do transporte (BU)

Data: 16/03/2019 - Oficina de autoestima

Data: 28/02/2019 Oficina de automaquiagem

Data: 10/05/2019 Lei da Palmada nº 13.010

Data: 08/08/2019 - Violência
contra Mulher

Data: 23/07/2019 - Discussão
sobre Regimento Interno

Data: 28/06/2019 Enfrentamento à Violência contra
a Pessoa Idosa
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Data: 15/08/2019 Escolhas e consequências

Data: 03/07/2019; 10/10/2019 Dinâmica em grupo
Data: 17/07/2019 - Saúde e Cuidados
Emergenciais

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Data: atividade mensal Assembleia Geral

Data: 18/10/2019 Movimentando o corpo

Data: 27/06/2019 - Diálogo
entre as usuárias

Foram realizadas diversas atividades para entretenimento das crianças.
Festas de aniversário mensais enfatizando e valorizando a existência de cada indivíduo;
comemorações como carnaval, páscoa, festa junina, dia das crianças e natal são motivos
de grande alegria, pois todas conviventes e crianças participam desde a organização, da
confecção de fantasias até a decoração. Peças de teatro “Madagascar” e “A Mini costureira”
também são muito apreciadas, pois estimulam os conhecimentos sobre outras realidades,
como a festa de Halloween, onde as próprias usuárias decoraram o ambiente e fizeram
maquiagens para festejar a data.

ATIVIDADES DE LAZER

Data: 11/11/2019 Madagascar

Data: atividade mensal Aniversariante do Mês

Data: 16/04/2019; 20/04/2019 Páscoa

Data: 02/03/2019; 05/03/2020 - Carnaval

Data: 09/08/2019 - Teste de
Glicemia e Massa Corporal

Data: 12/10/2019 Dia das Crianças

Data: 04/08/2020 Festa Junina fora de época

Data: 11/11/2019 - Festa de
Halloween
Data: 09/02/2019 - A mini costureira

Data: 12/12/2019; 15/12/2019 Festa Natalina
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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 Dia Guadalupe* é um espaço de convivência
preparado especialmente para receber, durante o dia, pessoas idosas em situação de
vulnerabilidade social e com grau de dependência que, devido à sua condição, necessitam de
uma equipe multidisciplinar para prestar serviços de proteção social especial e de cuidados
pessoais, por meio de ações de escuta qualificada, alimentação, higiene, informações e
orientações. Idosos que possuem limitações para executar as atividades de vida diária;
idosos que convivem com suas famílias, porém não dispõem de atendimento em tempo
integral no domicílio.
O centro atende 30 pessoas idosas (com 60 anos ou mais), de ambos os sexos, prevenindo
a institucionalização e a segregação, ou seja, sem deixá-los permanentemente em uma
residência ou casa de repouso, 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.
PÚBLICO ALVO:

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 material pedagógico.
RECURSOS HUMANOS:
01 Gerente de Serviço, 01 Auxiliar Administrativo, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Terapeuta
Ocupacional, 01 Enfermeiro, 01 Nutricionista, 10 Cuidadores de Idosos, 01 Cozinheiro, 04 Agentes
Operacionais.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
Localizado no bairro da Vila Romana, atendendo com prioridade as pessoas idosas em
situação de vulnerabilidade social e com grau de dependência, na área de abrangência
da Subprefeitura da Lapa, distritos Barra Funda, Jaguara, Jaguaré, Lapa, Perdizes e Vila
Leopoldina.

Pessoas idosas, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos.
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:
30 vagas.
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*Termo de Colaboração:

ATIVIDADES CULTURAIS
Passeios externos são um dos maiores prazeres dos nossos atendidos. Principalmente
quando eles têm a oportunidade de assistir uma peça ou apreciar obras de arte.

Data: 10/10/2019 - Dom
Quixote de La Mancha

Data: 12/08/2019; 26/08/2019
- Pinacoteca

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Atividades essenciais aos idosos, os alongamentos, caminhadas e aulas de dança, além
de fortalecer os membros e amenizar a rigidez matutina, criam uma interação entre os
participantes que executam os exercícios com muito bom humor.
Data - Atividade:
11/01/2019 - Alongamento e Acolhimento
29/01/2019 - Danças Coreografadas
29/01/2019 - Alongamento e Fortalecimento de Membros
26/02/2019 - Danças Coreografadas
13/03/2019 - Caminhada
22/03/2019 - Dança
27/03/2019 - Caminhada
02/07/2019 - Alongamento
10/07/2019 - Alongamento
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Estimular a autoestima através de um acolhimento caloroso, estimulando tanto o mental
quanto o físico proporciona um dia com mais ânimo. Resgatar memórias, estabelecer novos
vínculos de amizade, participar de jogos e oficinas de artesanato e culinária, tornam o
cotidiano dos nossos atendidos muito mais atrativo, repleto de alegria e positividade.

Data: 09/05/2019 Apresentação musical de crianças
Data: 09/05/2019 - Dia das Mães

Data: Atividade diária
- Acolhimento e Alongamento

Data: 12/06/2019; 19/07/2019 - Festa Junina

Data: Atividade mensal Oficina de Musicoterapia
Data: 06/06/2019 Cartões de Amizade

Data: Atividade mensal
- Oficina de Resgate de Memória
Data: 07/03/2019 - Dia da Mulher
Data: 11/03/2019; 16/04/2019; 29/04/2019;
17/04/2019 - Oficina de Artesanato

Data: 18/03/2019; 25/03/2019; 10/04/2019; 18/04/2019 - Páscoa
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Data: 20/03/2019; 23/05/2019; 24/07/2019;
12/04/2019; 24/07/2019; 11/09/2019 Alimentação na terceira idade

Data: 17/04/2019; 18/04/2019;
23/04/2019; 24/04/2019; 29/04/2019 Jogos e Pintura

Data: 26/07/2019 Atividade Intergeracional com Piquenique e
contação de história

EVENTOS E MÍDIA
“VELHINHA É A MÃE” CONTAGIA A VILA ROMANA
A Vila Romana ficou colorida e cheia de alegria nesse Carnaval. Pelo terceiro ano, o “Velhinha é a mãe” ganhou as ruas. E dessa vez a família
cresceu. Além de contar com o apoio da Polícia Militar, o bloco do Centro Dia Guadalupe esbanjou a empolgação da bateria da escola de
samba dos estudantes da Faculdade UniSant’Anna e a energia dos alunos e professores da EMEI Noemia Ippolito.
Cerca de 300 pessoas desfilaram pelas ruas Vespasiano, Fábia, Espártaco e Tito, contagiando quem passava. A festa, tão aguardada pelos
conviventes do Centro Dia Guadalupe, começou muito antes, com a criação dos adereços junto aos oficineiros, e os ensaios para fazer bonito
nas ruas.
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Rua Germaine Burchard 344 • Água Branca • São Paulo/SP
05002-0677 • (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 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.
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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 CULTURAIS
Os programas propostos aos usuários da casa foram recebidos com muito entusiasmo, pois a
diversidade de atrações como museus, filmes, encenações de amigos, enfim, atividades que
aguçaram o interesse e a participação de todos. A seleção de filmes foi muito apreciada por
todos, mas a interação foi maravilhosa quando os próprios usuários eram os protagonistas
da atividade.

Data: 08/04/2019 - Encenação do
grupo do NCI MOPI

Data: 18/06/2019 - Festival de
Talentos

Data: 26/02/2019 - Museu Imagem e
do Som - Exposição Quadrinhos

Data: 15/08/2019 - Museu da
Energia e Oficinas de Sementes

Data: 28/0/2019 - Musical “Os
amores do poeta”

Data: 06/11/2019 - Apresentação
Coral no ILPI Bezerra de Menezes
Data: Atividade (sessão cinema)
14/03/2019 - Filme “Tarde demais para esquecer”
21/03/2019 - Filme “Divã 2”
30/05/2019 - Filme “Minha mãe é uma sogra”
13/06/2019 - Filme “Jeca Tatu, homenagem ao Monteiro Lobato”

18/07/2019 - Filme “Um senhor estagiário”
23/08/2019 - Filme “A garota dinamarquesa”
20/09/2019 - Filme “ Orgulho e Esperança”
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ATIVIDADES DE LAZER
Diversão não tem idade e isso é fato comprovado nas comemorações de aniversariante
do mês, nos jogos recreativos, nas criativas apresentações musicais, além da animação nas
festas das datas comemorativas: junina, carnaval, natal. Os idosos não apenas dão um tom
vibrante nas festas, como têm disposição para dançar e cantar durante horas.

Data: 28/06/2019 Festa Junina

Data: 22/02/2019 Pré-Carnaval

Data: 01/03/2019 Bloco “Velhinha é a mãe!”

Data: 10/07/2019 Dia da Pizza

Data: 08/03/2019 Dia Internacional da Mulher

Data: 15/07/2019 Dia Nacional do Homem

Data: 26/07/2019 Festa Julina

Data: 25/07/2019 Dia dos Avós

Data: 16/04/2019 Páscoa Intergeracional
Data: 26/11/2019 Dia da Consciência Negra

Data: 01/11/2019 Festa de Halloween
Data: 09/05/2019; 10/05/2019 Homenagem ao Dia das Mães
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Data: 14/06/2019 Dia dos Namorados

Data: 13/12/2019 Natal “Entre Laços e
Abraços “

ATIVIDADES EM REDE
Para esclarecer dúvidas, orientar tanto os antigos como os novos frequentadores, foram
realizadas diversas palestras, discussões de casos e encaminhamentos, além de atividades
como medição dos sinais vitais e exercícios, sempre participando da RPDI Lapa - Rede de
Proteção e Defesa da Pessoa Idosa.
Data: Atividade
26/02/2019 - RPDI Lapa Discussões de Casos
21/03/2019 - RPDI Lapa
26/04/2019 - RDPI Discussão de casos
24/05/2019 - RPDI Lapa Matriciamento da Rede de Atenção a Pessoa Idosa
23/08/2019 - RPDI Lapa Discussões de Casos
20/09/2019 - RPDI Lapa Propostas do Programa Acompanhamento Do Idoso
25/10/2019 - RPDI Lapa Formação Continuada
22/11/2019 - RDPI Discussão de Casos e Encaminhamentos

Data: 17/06/2019 - Projeto
Enfermagem UNINOVE Medição dos sinais vitais

Data: 15/04/2019 - PréConferência Zona oeste/ Lapa
Data: 02/11/2019 Devolutivas da V Conferência do Idoso

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Um dos exercícios mais apreciados nesta idade é a dança. De todos os tipos, vale tudo para exercitar, se divertir e se apresentar cantando para usuários de outras unidades.

Data: 26/04/2019 Aula Aberta: Tai Chi Paulim e Dança
circular

Data: 20/05/2019 Dança Afro

Data: 04/09/2019 Apresentação Coral NCI no CDI
Guadalupe

Data: 04/12/2019 Apresentação do Grupo Coral ao
Centro Dia da Lapa
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Ações didáticas e instrutivas são parte essencial da programação. Alimentação saudável,
esclarecimentos sobre doenças, orientações sobre prevenções, uso de medicamentos,
temas que refletem as reais necessidades dos atendidos.
Data: 24/06/2019 Roda de conversa: adoecimento psiquíco
Data: 26/06/2019 - Alimentação Saudável

Data: 27/03/2019 Empoderamento feminino

Data: 24/09/2019 - Hipertensão

Data: 08/04/2019 Orientação sobre vacinação da gripe
Data: 27/06/2019 Velhices LGBT: resistência, superação e legado

Data: 18/04/2019 - Saúde bucal
e implantes na melhor idade

Data: 10/06/2019 - Violência Contra a
Pessoa Idosa

Data: 12/04/2019 - Virada da Maturidade
- Reflexões sobre os direitos
Data: 22/07/2019 - Sexualidade da Pessoa Idosa

Data: 07/06/2019 Prevenção de Quedas
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Data: 13/05/2019 - Uso racional
de medicamentos

Data: 08/08/2019 - Roda de Conversa
Golpes Virtuais

Data: 17/06/2019 Um Novo Olhar Sobre Alzheimer

RECURSOS FINANCEIROS

SEDE ADMINISTRATIVA
Valores Utilizados - 2019
R$
R$
R$
R$

73.022,88
300.392,45 		
380.885,66 		
7.852,00

Origem dos Recursos
Recebimento de donativos
Alienação de bens do ativo
Receitas Diversas - NFP
Contribuição de Associados

CUSTO TOTAL R$ 762.152,99

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Valores Utilizados - 2019

Origem dos Recursos

R$ 14.399,27
R$ 6.844,18 		

Organizações Privadas
Recebimento de donativos

CUSTO TOTAL R$ 21.243,45
PROGRAMA DE ATENÇÃO
À PESSOA IDOSA
Valores Utilizados - 2019
R$ 74.204,32 		

Origem dos Recursos
ESPAÇO GASÔMETRO

Receb. de Verbas - Exterior

CUSTO TOTAL R$ 74.204,32
Valores Utilizados - 2019
PROGRAMA COLETA SELETIVA

Valores Utilizados - 2019
R$ 408.629,88
R$ 51.080,40 		

Origem dos Recursos

R$ 99.540,00
R$ 68.358,78
R$ 13.500,00 		

Origem dos Recursos
Verba de Organizações Privadas
Venda de Material Reciclável
Recebimento de donativos

CUSTO TOTAL R$ 181.398,78

Verba de Organizações Privadas
Receita de Material Reciclável

CUSTO TOTAL R$ 459.710,28
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RECURSOS FINANCEIROS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Valores Utilizados - 2019

Origem dos Recursos

R$ 77.387,85
R$ 381.021,49 		
R$ 75.843,07 		

Recebimento de donativos
Verba de Organizações Privadas
Alienação de bens do ativo

CASA DE SIMEÃO - Centro de
Acolhida Especial para Idosos
Valores Utilizados - 2019
R$ 2.133.564,42
R$ 27.569,87

Origem dos Recursos
Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Alienação de bens do ativo

CUSTO TOTAL R$ 2.161.134,29

CUSTO TOTAL R$ 534.252,41

GUADALUPE
Centro Dia para Idosos

CASA SÃO LÁZARO - Centro de
Acolhida com Inserção Produtiva
Valores Utilizados - 2019
R$ 1.592.957,26
R$ 24.614,27

CUSTO TOTAL R$ 1.617.571.53
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Origem dos Recursos
Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Alienação de bens do ativo

Valores Utilizados - 2019
R$ 1.048.469,40
R$ 19.874,56

CUSTO TOTAL R$ 1.068.343,96

Origem dos Recursos
Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Alienação de bens do ativo

RECURSOS FINANCEIROS

CASA DE MARTA E MARIA
Centro de Acolhida
Especial para Mulheres
Valores Utilizados - 2019
R$ 1.485.487,85 		
R$ 21.987,13

Origem dos Recursos
Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Alienação de bens do ativo

CUSTO TOTAL R$ 1.507.474,98

MAGAZINE DO BEM

Valores Utilizados - 2019
R$ 98.888,23
R$ 122.456,32
R$ 10.800,00

R$ 468.749,51
R$16.429,76

CUSTO TOTAL R$ 485.179,27

Recebimento de donativos
Alienação de bens do ativo
Verba de Organizações Privadas

CUSTO TOTAL R$ 232.144,55

MOPI
Movimento Pró-Idosos
Valores Utilizados - 2019

Origem dos Recursos

Origem dos Recursos
Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Alienação de bens do ativo

EMPÓRIO GRÃO EM GRÃO

Valores Utilizados - 2019
R$ 307.266,17
- R$ 11.061,98
R$ 56.964,57

Origem dos Recursos
Receitas Diversas
Redução receita ICMS (Empório)
Alienação de bens do ativo

CUSTO TOTAL R$ 353.168,76
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CONCLUSÃO

Durante o ano de 2019, a Reciclázaro realizou 8.714 atendimentos 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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