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2º Secretário: José Marcelo Braga Nascimento
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1º Tesoureira: Dinah Cristina de Souza Lopez
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2º Tesoureira: Alayr Nascimento Payoli
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CNPJ 03.960.066/0001-11
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Inscrição Estadual nº 116.671.355.118
Inscrição no Conselho Regional de Psicologia: PJ 2493
Matrícula na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: 14.419
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 197/2011
Inscrição no Conselho Municipal de Álcool e Drogas: em 27/11/2003
Cadastro na Secretaria de Estado de Assistência Social: SEADS/PS 5529/2003
Utilidade Pública Municipal – Decreto no 45.693, de 17 de Janeiro de 2005
Utilidade Pública Estadual - Decreto no 49.282, de 23 de Dezembro de 2004
Utilidade Pública Federal – Port. nº 3.415, de 16 de Novembro de 2004
Certificado de Entidade Nacional de Assistência Social (CNAS) - CCEAS0235/2006 –
Resol. nº 117, de 13/07/2006 – DOU, 18/07/2006, Seção I, Proc.71010.002220/2005-10

CNPJ 03.960.066/0004-64
(Casa de Marta e Maria) – CCM: 3.631.481-1
CNPJ 03.960.066/0006-26
(Casa de Simeão) - CCM: 3.631.475-7
CNPJ 03.960.066/0007-07
(Casa São Lázaro) – CCM: 3.631.479-0
CNPJ 03.960.066/0008-98
(CEFOPEA) – CCM: 4.214.503-1
Inscrição Estadual nº 130.294.769.119
CNPJ 03.960.066/0014-36
(Movimento Pró-Idosos - MOPI) – CCM: 5.970.062-9
CNPJ 03.960.066/0012-74
(Empório Grão em Grão) – CCM: 5.826.262-8
Inscrição Estadual nº 118.567.537.118
CNPJ 03.960.066/0013-55
(Magazine do Bem) – CCM: 5.948.672-4
Inscrição Estadual nº 119.230.935.110

5

PESSOAS ATENDIDAS
PESSOAS ATENDIDAS À DISTÂNCIA

PESSOAS ATENDIDAS PRESENCIAL

Programa de Atenção à Pessoa Idosa

179

-

Programa Coleta Seletiva

1032

-

92

263

-

589

256

249

-

325

185

221

1.744

1.647

UNIDADES/PROJETOS DA RECICLÁZARO

CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental
Centro de Acolhida com Inserção Produtiva: Casa São Lázaro
Centro de Acolhida Especial para Idosos: Casa de Simeão
Centro de Acolhida Especial para Mulheres: Casa de Marta e Maria
MOPI (Movimento Pró-Idosos)

PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS: 3.391

ABRIGAMENTOS
123.585
(Número de leitos
disponíveis e utilizados
durante o ano)
6

REFEIÇÕES OFERECIDAS
647.289
(Total de refeições servidas durante
o ano, incluindo: café da manhã,
almoço, lanche e jantar)

SÍNTESE DE RESULTADOS
SERVIÇOS

CESTAS BÁSICAS
2.012
(Total de cestas básicas entregues
para usuários e famílias atendidas pela
Reciclázaro)

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

44

Aposentadoria
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CRAS/CREAS/CENTRO POP/SAS

177

Cursos profissionalizantes (fora da Organização)

136

Cursos profissionalizantes (dentro da Organização)

4.754 6.854
(Total de kit de higiene para
prevenção da COVID para usuários e
famílias atendidas pela Reciclázaro)

(Total de vale alimentação, kit de EPIs,
máscaras faciais, oxímetro, termômetro

1.308

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

124

Educação formal

63

Documentação

560

Trabalho

19

Oficinas e/ou atividades de geração de renda

237

Saúde

KIT DE HIGIENE OUTROS KITS

NÚMERO DE
ENCAMINHAMENTOS

5.092

Tratamento álcool e/ou outras drogas

124

Programas de transferência de renda (PTR)

146

Defensoria pública

123

e teste rápido de COVID)
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OUTROS RESULTADOS
AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA

10.755

1.942

Número de atividades socioeducativas

803

119

Número de atividades em grupo

642

149

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

02

12

Número de atendimentos da equipe multiprofissional

Número de palestras

8

PRESENCIAL À DISTÂNCIA

139

AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE/PROGRAMA

PRESENCIAL À DISTÂNCIA

Número de visitas à família ou grupos familiares

90

06

Número de visitas monitoradas

21

01

Número de cursos ministrados

34

10

Número de pessoas que realizaram curso de capacitação

800

287

Número de pessoas que realizaram cursos
profissionalizantes

46

175

58

MOTIVOS DE DESLIGAMENTOS DAS
UNIDADES DE ACOLHIMENTO EM 2021

MOTIVO DE DESLIGAMENTO

TOTAL

Alojamento em local de trabalho

12

Encaminhado para outro centro de acolhida

80

Encaminhado para centro de acolhida especial

103

Encaminhado para Instituição de Longa Permanência (ILPI)

02

Encaminhado para república de idosos/adultos

09

Excesso de faltas

169

Infração ao regulamento interno

107

Inserção no mercado de trabalho

01

Internação hospitalar

7

Moradia autônoma

154

Mudança de cidade ou endereço

56

Óbito

06

Retorno à convivência familiar extensa

06

Retorno à convivência familiar nuclear

23

Saída sem justificativa abandono ou desistência

55

TOTAL

790
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INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

RENOVAÇÃO. Este é o alicerce de todo o trabalho realizado pela Reciclázaro. Reconstituir
o ser humano, restaurar a autoestima, a dignidade e a confiança em um amanhã melhor.
Através de diagnósticos obtidos em atendimentos individuais, acolhimento com escutas
qualificadas, serviços básicos ou outras intervenções elaboradas especificamente para
suprir as demandas prementes da população em situação de vulnerabilidade social, a meta
é estabelecer contato e reforçar os vínculos com este público, motivando a conquista da
independência pessoal e retorno sadio ao convívio público.
Com o propósito de promover equidade dos indivíduos em situação de vulnerabilidade
social e grupos específicos em maiores graus de riscos sociais, como a população em

População em Situação de Rua é definida como o conjunto de indivíduos que possui

situação de rua, a Reciclázaro se empenha em prover as necessidades básicas, mas

em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a

sobretudo as carências humanas, através de sensibilização, empatia e experiências

inexistência de moradia convencional regular e utilização de logradouros públicos e áreas

cotidianas, enfatizando a relevância da renovação do ser humano. Frente às especificidades

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente.

da população em situação de rua são desenvolvidas abordagens no atendimento aos

Nossa missão é a valorização e o resgate desses indivíduos como seres humanos completos

usuários, esclarecendo e disponibilizando proteção social e discernimento de seus direitos

e plenos, através do resgate da crença em si mesmo, da valorização das idiossincrasias de

como cidadão.

cada um, estimulação do desejo à independência, apoiando e aplaudindo a evolução da
conquista da independência.
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 permanece com sua atuação nas áreas de educação ambiental, coleta
seletiva e atenção à pessoa idosa.

10

INTEGRAÇÃO COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE

A Reciclázaro mantém inabalável o seu compromisso nas ações de recuperação e
preservação do meio ambiente, através de conscientizações e capacitações que beneficiem,
reconstituam e incrementem as iniciativas ecológicas. A sensibilização da população
sobre esse assunto se estende às atividades produtivas sustentáveis no intuito de gerar
e ampliar oportunidades de crescimento socioeconômico às populações em situação de
vulnerabilidade social.
As ações de proteção ao meio ambiente são realizadas das seguintes maneiras:
ÎÎ Educação para a coleta seletiva nas comunidades, empresas e escolas;
ÎÎ Incubação de cooperativas de reciclagem;
ÎÎ Educação ambiental para uso racional da água, reaproveitamento de água da chuva e
sistema de energia solar;
ÎÎ Produção de mudas;
ÎÎ Produção de alimentos de forma sustentável (sistema de aquaponia);
ÎÎ Produção de produtos orgânicos naturais.
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OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

• Atender às necessidades básicas dos usuários;
• Promover e defender os direitos sociais e individuais dos usuários, através de projetos
inclusivos e inovadores com perspectiva na autonomia pessoal;
• Proporcionar o empoderamento da comunidade local, certificando-a como espaço de
transformação e inclusão;
• Construir coletivamente novos espaços de relações sociais que viabilizem o processo de
reinclusão plena e de aprendizado, na expectativa do retorno ao estágio produtivo de vida;
• Difundir fatores de proteção e prevenção à violência, às drogas e à DST-Aids;
• Apresentar alternativas de enfrentamento e tratamento à dependência de álcool e outras
drogas;

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 Reciclázaro desempenha seu trabalho com integridade e
transparência, respeitando e consolidando as relações estabelecidas
com órgãos públicos, entidades nacionais e internacionais, empresas

EMPRESAS PRIVADAS
E DE CAPITAL MISTO

privadas e de capital misto, além das inestimáveis contribuições de
pessoas físicas e/ou jurídicas.
A seriedade e o compromisso com que a Reciclázaro executa suas

INSTITUIÇÕES
NACIONAIS

ações sociais e ambientais, no aprimoramento de atendimento e a
produtividade dos serviços aos beneficiários provam efetivamente a

ORIGEM DOS
RECURSOS

utilização dos recursos na viabilização de seus projetos e programas
sociais.
Contando com a adesão dos colaboradores da entidade e da
população de forma geral, os créditos relativos a Nota Fiscal Paulista

CONVÊNIOS E PARCERIAS
COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

DOAÇÕES
PESSOAS FÍSICAS

correspondem a uma parcela relevante dos recursos destinados à
execução dos projetos que possibilita a viabilização e otimização das
propostas da organização.
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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;

15

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.

GERAÇÃO DE RENDA
Estimular o caráter produtivo do indivíduo,
oferecendo
capacitação
profissional,
valorizando as habilidades e aptidões
pessoais, com a finalidade de conduzir à
absorção benéfica e definitiva no mercado
de trabalho formal ou alternativo para a
conquista da autonomia.
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INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Com base no modelo de Tratamento
Comunitário, atua de maneira personalizada
ao contexto da comunidade, desenvolvendo
procedimentos
adequados
às
reais
necessidades
comunitárias. O trabalho
aglutina as atividades da organização,
articulação em rede, assistência básica,
educação, saúde e trabalho.

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

Restaurar a confiança e autoestima é o primeiro passo para
que um indivíduo tenha a consciência e força para exercitar
a cidadania e consolidar a ideia do protagonismo. Além
dos prosseguimentos específicos, são realizadas atividades
interativas, envolvendo os usuários, onde são discutidos
assuntos pertinentes à gestão dos serviços, sugestões de novas
ideias e ações, através de recursos inclusivos como assembleias
mensais, 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.
Em algumas unidades, oferecemos programas de geração
de trabalho e renda, cujo objetivo é a redução de danos, mas
também amadurecer o processo de autonomia dos atendidos
que, com acompanhamento de profissionais (oficineiros e
técnicos), criam e produzem produtos, definem a precificação
e participam pessoalmente em espaços de exposição e
comercialização.
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SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Vespasiano, 592
Vila Romana • São Paulo/SP
05044-050 • (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 com 500 m² de área, contendo: área para estacionamento de 01 automóvel, 08 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 despensa, 01 varanda e 01
lavanderia.
RECURSOS HUMANOS: 01 Supervisor Geral, 01 Gerente de Recursos Humanos, 01 Profissional de Compras, 02 Assistentes Financeiros, 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
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instagram.com/rczjardinagem
facebook.com/rczjardinagem

Jardinagem e soluções com a experiência de quem cuida do meio ambiente há mais de 20 anos. A RCZ Jardinagem e Soluções Ambientais
alia as técnicas tradicionais às tecnologias sustentáveis.
Do projeto à implantação ou reforma e manutenção de áreas verdes, atendemos condomínios e residências, pessoa física ou jurídica. Além de
serviços a preço justo, oferecemos a facilidade em produtos a pronta entrega e suporte aos síndicos e zeladores quanto aos cuidados necessários.
Projeto de sustentabilidade econômica da Associação Reciclázaro, a RCZ está localizada
no CEFOPEA (Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental), unidade voltada para a preservação ambiental, que reúne em seus 10 mil
m² um verdadeiro laboratório verde.
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rczjardinagem@reciclazaro.org.br •

11 97457.9983
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EVENTOS E MÍDIA
CAMPANHAS NOTA FISCAL PAULISTA
A Reciclázaro investiu fortemente na Campanha da Nota Fiscal Paulista, através de práticas de incentivo, estimulando a população a favoritar a entidade em suas compras e também
promover esta ação entre familiares e amigos.
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São Paulo
progapi@reciclazaro.org.br
(11) 3311-7864

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.
RECURSOS HUMANOS: 02 Coordenadores
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: O programa atua em diversas comunidades e serviços da rede no município de São Paulo.
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ATIVIDADES EM REDE
Para garantir a participação dos idosos em ações e projetos para conquistar e assegurar os
direitos e valorização das pessoas idosas, o PROGAPI realizou suas atividades de maneira
virtual, de modo a resguardar os atendimentos da pandemia da COVID 19.

COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA
MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
Participação em 20 reuniões/debates sobre o tema
Envelhecimento, pautas Política de Assistência Social e
Saúde e empregabilidade (atividade virtual)
Data: atividade quinzenal

PARCERIA COM A
ADRA/SP
Doações
diversas
e
disponibilização
de
um
intérprete bilíngue (francês)
para a Casa de Simeão.

Participação das reuniões e audiências públicas das pautas
propostas pelo Grande Conselho do Idoso.
Data: atividade mensal • Parceria: GCMI

Reuniões, articulação entre a OSC
Reciclázaro e a SMDHC e envio de
documentação ao GCMI.
Data: atividade mensal
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PALESTRAS PARA OS ALUNOS DOS
CURSOS MESTRADO E GRADUAÇÃO
DE GERONTOLOGIA DA USP/SP
As palestras tiveram como objetivo sensibilizar os
alunos e instituições que trabalham com pessoas
idosas em situação de vulnerabilidade e risco
social para um olhar atento a fim de identificar
e enfrentar as diversas violações de direitos.
(atividade virtual)
Data: junho de 2021 • Participantes: 32 • Parceria: USP/ EACH

GRANDE CONSELHO DO IDOSO

ACOMPANHAMENTO DO
PROJETO DEMOCRACIA 60+ E
RENOVAÇÃO DOS REGISTROS
DA CASA DE SIMEÃO, NCI MOPI
E PROGAPI

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

REDE DE PROTEÇÃO
À PESSOA IDOSA
Participação nas reuniões
da Rede de Proteção à
Pessoa Idosa. (atividade
virtual)
Data: atividade mensal
Parceria: RPDI

ATIVIDADES NA COMUNIDADE
SEMINÁRIO 18 ANOS DO ESTATUTO
DO IDOSO:
TEMPO DE DEFENDER DIREITOS
Participação na organização do Seminário
idealizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em
Envelhecimento da PUC/SP e pela ARCIMESP.
(atividade virtual)
Data: 29/05/2021 • Participantes: 100 • Parceria:
Grupo de Estudo e Pesquisa em Envelhecimento da
PUC/SP e pela ARCIMESP

ATIVIDADES NA COMUNIDADE

CAMINHADA CONTRA VIOLÊNCIA À PESSOA IDOSA
Reivindicar a ampliação do atendimento à população idosa na cidade de São Paulo com foco
na gratuidade nos transportes público.
Data: 15/06/2021 • Participantes: 30
Parceria: Grupo de Articulação de moradia para idosos da Capital GARMIC
Local: Pátio do Colégio e ruas da Cidade

CURSOS MINISTRADOS
CURSO ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA À PESSOA
IDOSA
Temas abordados: Contexto sociodemográfico
e ações para o enfrentamento contra a violência
a pessoa idosa, Rede de Apoio, Envelhecimento,
Definições de violência contra a pessoa idosa
e Boas Práticas de enfrentamento contra à
violência. (atividade virtual)
Data: 20/07/2021 a 02/08/2021
Participantes: 15
Público-alvo: Comunidade
Parceria: Centro Universitário UniLins

PALESTRA ESTATUTO DO IDOSO:
A CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS
O objetivo foi refletir o papel da Família, da Sociedade
e do Estado na proteção à pessoa idosa. (atividade
virtual)
Data: 01/10/2021
Participantes: 32 • Parceria: Universidade São Judas
Público-alvo: Alunos do Curso de Mestrado Ciências do
Envelhecimento
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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.
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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 São Paulo:
01 Engenheiro Ambiental, 01 Designer gráfico, 01 Jornalista
Equipe Pindamonhangaba:
01 Engenheiro Ambiental e de Segurança
Equipe Jaú e Bauru:
01 Biólogo e 01 Técnico Segurança do Trabalho
Equipe Curitiba:
01 Articulador Local (ciências sociais)
Equipe Rio de Janeiro:
01 Articulador Local (pedagoga)

COOPERATIVAS QUE COMPÕEM A REDE DO PROGRAMA:

ECORECICLA

Nº Cooperados: 13

Nº Cooperados: 44

Nº Cooperados: 21

Nº Cooperados: 07

Nº Cooperados: 28

Nº Cooperados: 14

Nº Cooperados: 07

Nº Cooperados: 14

Nº Cooperados: 07

TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS MENSALMENTE PELAS
COOPERATIVAS APOIADAS PELO PROGRAMA

TOTAL DE TONELADAS DE LIXO PROCESSADAS
PELAS COOPERATIVAS EM 2021

404.000
4.848.000

Nº Cooperados: 21
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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.

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA PLATAFORMA EAD
Através da plataforma, desenvolver cursos, cadastrar os cooperados para poderem acessar
os cursos, dicas rápidas e biblioteca, suporte em caso de dúvidas e promover a utilização da
plataforma dentro das cooperativas. No final, os participantes receberam certificado.

EIXO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
COOPERATIVISMO
Explicar o que é cooperativismo de forma
lúdica e como se deve colocar em prática.
Data: atividade mensal • Participantes: 175

LEGISLAÇÃO E LOGÍSTICA
REVERSA
Abordar a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos com ênfase na importância da
Logística Reversa.

EIXO: BEM- ESTAR

Data: atividade mensal • Participantes: 175

EIXO: SEGURANÇA DO
TRABALHO
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE
PRIMEIROS SOCORROS
Explicar o que se fazer em caso de algum
acidente na cooperativa de forma lúdica e
como se deve colocar em prática.
Data: atividade mensal • Participantes: 175
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PREVENÇÃO AO INCÊNDIO
Explicar quais medidas devem ser tomadas
na cooperativa para prevenir incêndios.
Data: atividade mensal • Participantes: 175

CICLOS PARA UMA BOA SAÚDE

MANUTENÇÃO DE HORTAS

Abordar a importância de respeitar os ciclos
naturais da vida e dessa forma melhorar a
qualidade de vida pessoal e profissional.

Ensinar aos cooperados como cuidar das
suas hortas. No final, os participantes
receberam certificado.

Data: atividade mensal • Participantes: 175

Data: atividade mensal • Participantes: 175

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
EIXO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONSULTORIA, TREINAMENTO, FORMAÇÕES E RODA DE CONVERSAS
Ensinar os cooperados a diagnosticar as necessidades das cooperativas, identificar soluções
e construir em conjunto ações de melhoria.

Certificação Curso Formativo na
plataforma EAD

Data: atividade mensal • Participantes: 188 • Parceria: Novelis
Local: Cooperativas de Reciclagem: Rainha da Reciclagem, Vitória do Belém, Caminho Certo, Cooptresc,
Univence, Renascer, Fênix Diadema, EcoRecicla, Acar, Moreira Cesar Recicla.

Treinamento em cooperativismo

Treinamento em 5S

Treinamento em 5S

Consultoria em planilha de controles

Apresentação plataforma EAD

Acessando a plataforma EAD
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
EIXO: SEGURANÇA DO TRABALHO
CONSULTORIA, TREINAMENTO, FORMAÇÕES E RODA DE CONVERSAS
Ensinar os cooperados a diagnosticar as necessidades das cooperativas, identificar soluções
e construir em conjunto ações de melhoria. Temas trabalhados no eixo de Segurança do
Trabalho: Cultura Prevencionista, Inserir as NR1 e NR6, Diálogos de Segurança, Informes
Impressos, Treinamento e capacitação Presencial para o uso dos extintores, Curso de
Brigadista, Desenvolvimento do PPRA- Programa de Proteção de Riscos Ambientais.

Informes de segurança

Treinamento em segurança
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Data: atividade mensal • Participantes: 175 • Parceria: Novelis
Local: Cooperativas de Reciclagem: Rainha da Reciclagem, Vitória do Belém, Caminho Certo, Cooptresc,
Univence, Renascer, Fênix Diadema, EcoRecicla, Acar, Moreira Cesar Recicla.

Inspeção dos extintores

Curso de brigadista

Medição de ruídos - PPRA

Treinamento em segurança

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
EIXO: BEM-ESTAR
CONSULTORIA, TREINAMENTO, FORMAÇÕES E RODA DE CONVERSAS
Ensinar os cooperados a diagnosticar as necessidades das cooperativas, identificar soluções
e construir em conjunto ações de melhoria. Temas trabalhados no eixo de Bem-Estar:
Compostagem e Hortas

EIXO: MÍDIAS SOCIAIS
CONSULTORIA, TREINAMENTO,
FORMAÇÕES E RODA DE CONVERSAS
Promover
visibilidade
do
trabalho
desenvolvido pelas cooperativas fazendo
a aproximação com os munícipes e novos
parceiros.

Composto orgânico

Hortas
Data: atividade mensal • Participantes: 83 • Parceria: Novelis
Local: Cooperativas de Reciclagem: Rainha da Reciclagem, Vitória do Belém, Caminho Certo, Cooptresc,
Univence.

Data: atividade mensal • Participantes: 05 lideranças • Parceria: Novelis
Local: Cooperativas de Reciclagem: Vitória do Belém, Caminho Certo, Cooptresc, Univence.
35

ATIVIDADES EM REDE
AJUDA EMERGENCIAL ÀS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM - PANDEMIA COVID19
Doação de Vale alimentação, Termômetro, Oxímetro, álcool em gel, kit de produtos de limpeza, uniformes (calça, camiseta, luvas e botas), máscara facial e teste rápido de Covid.

Data: junho de 2021 • Nº de beneficiários: 1032 • Parceria: Novelis
Local: Cooperativas localizadas em São Paulo: CooperMap, Cooper Nova Cotia, Cooperativa Nova Glicério, Fênix Ágape, Fênix Diadema, Rainha da Reciclagem, Sempre Verde, Cooperareis, Coopernatuz, Recifavela,
Coopere Centro, Cooperpac, Recicla-Butantã e Vitória do Belém, Cooper Zagati;
Cooperativas localizadas em Salvador - BA: Camapet, Canore e Cooperbrava;
Cooperativas localizadas em Natal - RN: Cocamar e Coopcicla
Cooperativas localizadas em Curitiba - PR: Associação Natureza Livre, Reciclar Araucaria, Novo Horizonte, Terra Santa, Associação Reciclagem Emanuel Colombo, Ass. Corbélia, Relix, Associação Recicla Mais MartaDJES, Ass. Curitiva Mais Limpa,Ass. Dos Santos, Ass. Vida Nova, Ass. Mosteiro, Ass. Mundo Verde e Ass. Tempo de Vive;
Cooperativa localizada em Pindamonhangaba - SP: Moreira Cesar Recicla;
Cooperativa localizada em Olinda - PE: Concecip;
Cooperativa localizada em Recife - PE: PróRecife;
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Rua do Gasômetro, 821 • Gasômetro • São Paulo/SP
03004-001 • (11) 3311.0421
contato@reciclazaro.org.br

Centro de escuta diário, acessível a toda a comunidade para acolhimento das diversas
demandas comunitárias. Mediante esta percepção, são realizados atendimentos individuais
e em grupos, de acordo com as peculiaridades e necessidades apresentadas, concomitante
à articulação de redes comunitárias que auxiliam a própria comunidade a obter recursos e
respostas.

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.

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.

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado no bairro do Brás, atende preferencialmente
pessoas da comunidade local.

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.

A Central de Coleta de Lixo Eletrônico foi criada com o intuito de trabalhar a coleta de
materiais eletroeletrônicos, doados por empresas e pessoas físicas.

Considerando o período da pandemia do COVID 19, as atividades em 2021 foram
suspensas na unidade ESPAÇO GASÔMETRO.
A única atividade realizada em 2021 foi da central de coleta de lixo eletrônico.

CENTRAL DE COLETA DE LIXO ELETRÔNICO

65.000 KG
SUCATAS EM GERAL FORAM PROCESSADAS: PLACAS DE PC,
FERRO, ALUMÍNIO, CABOS DE FIOS, COBRE, INOX
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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,
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- 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, 01 Auxiliar Administrativo e 01 Analista Financeiro, 01
Instrutor Técnico (Bióloga), 02 Jardineiros (Educadores Ambientais), 02 Porteiros, 01 Agente
Operacional, 01 Cozinheira.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Localizado no bairro do Belém, atende pessoas de diversas
comunidades e regiões de São Paulo.

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.

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.
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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.

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

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

CANTOS DA LEITURA
Área reservada para incentivar o hábito da leitura entre os colaboradores das cooperativas de
catadores, bem como entre visitantes e pessoas da comunidade. O acervo inicial conta com
1.200 títulos direcionados a crianças e adultos, além de material técnico sobre reciclagem,
sustentabilidade e meio ambiente.
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ACADEMIA DA LONGEVIDADE
Espaço aberto, equipado com diversos aparelhos de ginástica, específicos para atender
prioritariamente aos idosos da comunidade, incentivando a prática de exercícios corporais e
colaborando para o envelhecimento ativo e saudável.

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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ATIVIDADES AMBIENTAIS
TOUR PELO CEFOPEA

PLANTIO DE MUDAS

Visita completa com apresentações e esclarecimentos
sobre cada tecnologia e atividade desenvolvida dentro do
espaço

Explicação teórica sobre os métodos de produções de
mudas (germinação, estaquia e divisão de touceiras),
seguida de oficina.

Data: 07/06/2021 • Nº de participantes: 06 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

Data: 31/08/2021 • Nº de participantes: 02 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP
Parceiro: Enel

VISITA TÉCNICA NA AQUAPONIA
Visita direcionada exclusivamente à estufa de Aquaponia.
Data: 09/06/2021 • Nº de participantes: 07 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

PLANTIO DE ORQUÍDEAS EM ÁRVORES
Workshop dos cuidados com orquídeas, seguida de
atividade prática.
Data: 11/06/2021 • Nº de participantes: 14 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP
Parceiro: OHquidea

CACTOS E SUCULENTAS
Explicar o conceito de plantas suculentas e cactos,
esclarecendo suas semelhanças e diferenças, curiosidades
e dicas. (atividade virtual)
Data: 08/06/2021 • Nº de participantes: 22 participantes

RECICLAGEM
Explicar o que é a Reciclagem, abordando os 3 R’s
(reciclagem, redução e reuso), o funcionamento de uma
cooperativa de reciclagem. (atividade virtual)
Data: 10/06/2021 • Nº de participantes: 13 participantes
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OFICINA DE PANC
Explicação teórica sobre o que são as PANC (Plantas
Alimentícias Não Convencionais), seguida de uma visita na
horta de PANC.
Data: 04/09/2021 • Nº de participantes: 14 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP
Parceiro: Itaú Social

VISITA MONITORADA
Visita monitorada com explicações mais aprofundadas na
região das hortas convencionais, PANC e medicinais.
Data: 28/09/2021 • Nº de participantes: 09 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

MONITORIA COMPLETA FOCO EM COMPOSTAGEM E HORTAS
Visita monitorada com explicações mais aprofundadas nas
áreas de compostagem, minhocário, hortas e aquaponia.
Data: 01/12/2021 • Nº de participantes: 04 participantes
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
PADARIA PÃO DE MOÇA – MULHERES DE CORAGEM EM AÇÃO

CIDADE SAUDÁVEL – PRODUZINDO ALIMENTOS EM ÁREA URBANA

Capacitação com aulas teóricas e práticas de panificação, nutrição, cooperativismo e
empreendedorismo com o objetivo de geração de trabalho, renda e inclusão social de
mulheres usuárias dos serviços da Rede de Proteção Social da cidade de São Paulo.

Capacitação com aulas teóricas e práticas de panificação, agricultura urbana, jardinagem,
cooperativismo e empreendedorismo com o objetivo de gerar renda para público em
vulnerabilidade social.

Data: 04/2021 até 11/2021
Nº de participantes: 34
Parceria: Casa de Acolhida Maria Maria, Casa de Marta e Maria, Associação Metodista de Ação Social,
Lar Samaritano, Comunidade Brás e Morada do Sol.
Patrocinador: União Europeia, Fundação ABRINQ e Fundação Elijass Gliksmanis.
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

Data: 06/2021 até 12/2021
Nº de participantes: 34 mulheres no Curso de Panificação e 22 participantes no Curso de Agricultura
Urbana/Jardinagem.
Parceria: Casa de Acolhida Maria Maria, Casa de Marta e Maria, Associação Metodista de Ação Social,
Lar Samaritano, Comunidade Brás e Morada do Sol.
Patrocinador: Enel
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP
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CURSOS MINISTRADOS
CURSO DE INTRODUÇÃO À
JARDINAGEM (ON-LINE)
Informações básicas e cuidados fundamentais
capacitando os participantes a cuidar
corretamente de jardins e até trabalhar como
auxiliar de jardineiros. (atividade virtual)
Data: 22/02/2021 a 26/02/2021
Nº de Participantes: 19 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral

CURSO DE INTRODUÇÃO À JARDINAGEM
Temas abordados foram: morfologia vegetal, tipos
de solos, doenças e pragas, ferramentas, com aulas
teóricas e dinâmicas para demonstração.
Data: 19/07/2021 a 23/07/2021
Nº de Participantes: 05 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

CURSO DE CACTOS E SUCULENTAS
Ensinar o correto manejo de plantas suculentas e
cactáceas, curiosidades, conhecer espécies comestíveis
e identificar espécies venenosas.
Data: 07/08/2021 • Nº de Participantes: 05 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

ATIVIDADES NA COMUNIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Distribuição de Cesta Básica para comunidade
Data: realizadas de maneira pontual
Participantes: 1010
Parceria: Programa Cidade Solidária - SMDHC-Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, Associação e Oficina de caridade Santa Rita de Cassia.

44

Data: 18/10/2021 a 22/10/2021
Nº de Participantes: 04 pessoas
Público alvo: comunidade/população em geral
Local: CEFOPEA - Av. Ariston Azevedo, 10 - Belenzinho – SP

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 cursos,
11 banheiros (sendo 01 destinado à acessibilidade), 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, 14 Orientadores Socioeducativos, 02 Assistentes
Sociais, 01 Psicóloga, 01 Técnico Especializado das Oficinas, 04 Oficineiros, 02 Cozinheiras, 14
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:

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:

100 vagas masculinas noturnas para acolhimento e 100 vagas (ambos os sexos) diurnas para
inserção produtiva.
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ATIVIDADES CULTURAIS
Mensalmente são exibidos filmes sobre cidadania, direitos humanos e atualidades com roda de conversa e debates para incentivar a interação social. Também realizamos passeios virtuais
visando à promoção da arte, conhecimentos gerais, conscientização da preservação da natureza e outros assuntos que enriqueçam a criatividade e o bem-estar.

CINE CLUBE (COM PARTICIPANTES DO NÚCLEO)
Fomentar a cultura através de assuntos pertinentes a diversos temas como
discriminação, e de interesse coletivo, captando a atenção para o fortalecimento
dos cidadãos, como seres participativos e conscientes.
Data: atividade mensal

PASSEIO CULTURAL VIRTUAL
Propiciar programas abrangendo todos os tipos de arte, culturas e entretenimento.
Data: atividade mensal

CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA
Comemoração especial para conscientização da data.
Data: 19/11/2021
Participantes: 89
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Sempre melhorar os atendimentos e serviços são nossa principal meta. Outrossim, realizamos formações e capacitações direcionadas aos profissionais que compõe nosso quadro de
funcionários. Reuniões de alinhamento entre a Coordenação, Equipe Técnica do Centro de Acolhida e do Núcleo de Inserção Produtiva, capacitações setoriais e direcionadas, a fim de
otimizar e melhorar o processo de trabalho.
CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

CAPACITAÇÃO AVCB

Alinhar procedimentos e posturas, em especial no período de pandemia.

Esclarecer, explicar e demonstrar os equipamentos contra incêndio e suas utilizações.
Dividida em parte teórica e prática.

Data: atividade mensal • Participantes: 36 colaboradores

REFORÇO NOS EPIS
Todos os colaboradores receberam um squeeze, um protetor
facial e máscaras reforçadas, com orientação da Coordenação
para usar em período integral, durante o trabalho.

Data: 25/05/2021 e 26/05/2021 • Participantes: 36 colaboradores

OFICINA: COMO UTILIZAR O CONTROLE SOCIAL PARA MELHORAR OS SERVIÇOS
PRESTADOS NA REDE SOCIOASSISTENCIAL
Conhecer as principais características e funcionamento do SUAS.

Data: 06/12/2021 e 08/12/2021
Participantes: 02 colaboradores

Data: atividade mensal • Participantes: 36 colaboradores

CURSO DE INFORMÁTICA
O Curso de Informática atende usuários do centro de acolhida
e participantes do Núcleo de Inserção Produtiva, além de
pessoas provenientes de outros serviços e/ou em situação de
risco. O curso apresenta, de maneira simples e acessível, as
primordiais funcionalidades da informática. O propósito do
curso é iniciar e/ou aprofundar o conhecimento cibernético,
com o intuito de atualizar e reintegrar essas pessoas no
universo virtual, além de abrir possibilidades para procura de
emprego.
Data: atividade de segunda a sexta • Participantes: 18

CURSO MIGRAÇÕES E DIREITOS NA CIDADE
DE SÃO PAULO – ENFOQUE NA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - MÓDULO INTRODUTÓRIO
Ministrada pela SMADS, focando as migrações.
Data: 19/11/2021 e 26/11/2021
Participantes: 01 colaborador (gerente)
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ATIVIDADES DE LAZER
Celebrada mensalmente, a festa de aniversariantes é uma das atividades mais apreciadas, pois o objetivo é resgatar a importância do reconhecimento, de pertencer a um grupo e poder
dividir suas emoções com outras pessoas.
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS

PALHESTRA DR. NANAL

Enfatizar a sensação de pertencimento, valorizando as
relações intersociais e resgatar a autoestima.

Apresentação do Sr. Arnaldo Barbosa, pedagogo, sargento
reformado do exército e realiza palestras motivacionais.

Data: atividade mensal

CEIA DE NATAL
Refeição especial com risoto, pernil, chester, farofa, salada, frutas e panetone de sobremesa.
Data: 24/12/2021
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Data: 18/06/2021

COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO
Refeição especial com cupim e lombo assados, farofa incrementada, risoto, maionese e
frutas de sobremesa.
Data: 31/12/2021

ATIVIDADES EM REDE
CONSULTÓRIO NA RUA/UBS-BRÁS

XIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atendimentos
médicos
e
psicológicos,
acompanhamento
de
tratamentos
e
encaminhamentos às consultas.

Participação dos usuários, trabalhadores na
conferência de assistência social (atividade virtual)

Data: atendimento semanal (sistemático)

Data: 29/09/2021

DEZEMBRO VERMELHO
SUTACO E PROGRAMA MÃOS E
MENTES PAULISTANAS

Evento especial para enfatizar a luta contra o vírus
HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente
transmissíveis).

Organizar as tratativas e procedimentos com o
intuito de profissionalizar as atividades realizadas
nas oficinas.

Data: 29/09/2021
Parceria: Consultório na Rua

Data: Abril/2021

REDE MOLÉCOOLA
ACESSUAS
Programa de Assistência Social que executa ações
e cursos de capacitação e qualificação profissional,
para promover o acesso da população em situação
de vulnerabilidade social aos cursos já existentes no
território.
Data: 21/09/2021 a 24/09/2021;

08/11/2021 a12/11/2021

Projeto de reciclagem com possibilidades
de contratação das pessoas que participam
das oficinas de inserção produtiva.
Data: 22/07/2021

WASH ME
Workshop
de
estética
automotiva,
com possibilidade de contratação dos
participantes das oficinas de inserçao
produtiva.
Data: 13/08/2021

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS SOLIDÁRIO 2021
Projeto com descrição detalhada das peças propostas pela oficina de costura, tais como pelúcia margaridagirassol, boneco palhaço-mágico e princesa-rainha, dedoches complementares, tenda do circo e castelo da
princesa.
Data: Abril/2021 - Parceria: Itaú Social
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Cada grupo é realizado com um objetivo específico de acordo com a demanda dos atendidos. Também realizamos 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 (Apresentar as
características do serviço, realizando a integração e o acolhimento dos
novos conviventes à casa)

Data: atividade quinzenal - Grupo de Apoio Psicológico (Atender a
demanda de indivíduos que necessitam de um espaço de “Escuta Ativa”
que favoreça o compartilhamento de problemas e dificuldades)

Data: atividade quinzenal - Grupo de Dependência Química (Promover
a admissão da doença, a busca e a manutenção do tratamento na Área
da Saúde, Saúde via serviços de referência (CAPS AD, CRATOD)

Data: atividade quinzenal - Grupo de Saúde Integral (Articular ações
de saúde, esclarecendo e desmistificando informações, incentivando
práticas saudáveis para a melhoria da qualidade de vida)

Data: atividade quinzenal - Grupo Sensibilização ao Trabalho (Abordar
possibilidades do mercado de trabalho, trabalhando motivações e
anseios, através da abordagem de situações de vivência laboral e
manutenção do entusiasmo pela conquista da autonomia)
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Data: atividade quinzenal - Grupo de Vínculos e Relações (Incentivar a
retomada e consolidação de laços com a família e amigos; fomentar o
sentimento de pertencimento coletivo)

Data: atividade mensal - Assembleia (com os
conviventes do Centro de Acolhida): Promoção
de espaço do diálogo entre os conviventes, onde
são apresentadas questões pertinentes à logística
do serviço e às políticas sociais que consolidam as
diretrizes de atendimento, bem como as rotinas
que envolvem o coletivo.

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
O Núcleo de Inserção Produtiva oferece várias ações, visando trabalhar a autonomia individual com direcionamento na construção do projeto de vida, através da conquista da autonomia
com a geração de renda.

Data: atividade diária - Atividade Socioeducativa: Sensibilizar e conscientizar os participantes
sobre os mais variados assuntos referentes à cidadania, direitos humanos, conhecimentos gerais e
informações da atualidade.

Data: atividade mensal - Ponto de Encontro: Oferecer espaço aos participantes das oficinas para
relatos sobre o relacionamento do convívio diário, mediação de conflitos, bem como assuntos
relacionados ao processo de trabalho.

Data: atividade mensal - Dinâmicas Participativas: Estimular a integração entre os participantes
das oficinas, destacando a empatia e incentivando a criação de vínculos de amizade.

Data: atividade quinzenal - Grupo de Empreendedorismo: Direcionado aos participantes
interessados em conhecer as características empreendedoras e se aprofundar no assunto.

Data: atividade quinzenal - Grupo de Empregabilidade: Valorizar o trabalho enquanto contexto
social, retomada ao trabalho formal e qualificação construtiva da saída do centro de acolhida.

Data: atividade mensal - Assembleia (participantes do Núcleo de Inserção Produtiva): Espaço
democrático para avaliação das questões relacionadas à rotina das atividades das oficinas de
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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 2021, foram atendidas 94 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.
Desde 2018 e permanecem disponíveis 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.
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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: 31 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: 26 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: 22 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: 27 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, 03 Assistentes Sociais, 01 Psicóloga, 20
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 SOCIOEDUCATIVAS
A variedade de atividades é importante para manter todos informados, atualizados e atuantes. Dinâmicas psicológicas, emocionais, orientações sobre higiene e convivência e, principalmente
a busca pela autonomia é de grande interesse dos idosos, que necessitam de orientação para sanar dúvidas e ajudar na conquista da independência.

Data: diária - Orientações sobre Covid
– 19: os idosos foram orientados
sobre os principais sintomas, formas
de transmissão e tratamento.

Data: 24/06/2021 - Roda de
conversa: violência contra a pessoa
idosa: bate papo com os idosos
sobre a temática

Data: semanal - Grupo memória:
exercitar e promover através dos
jogos e ações que viabilizem o
trabalho cognitivo dos idosos.

Data: semanal: Rádio Simeão:
relembrar as músicas clipes que
marcaram as vidas dos idosos.

Data: mensal: Grupo
envelhecimento: desmitificar
conceitos relacionados ao processo
envelhecimento.

Data: semanal (setembro a
dezembro/2021) - Atividade de
artes: Foi realizada de forma remota
a oficina de artes com os idosos.

Data: semanal (julho a
dezembro/2021) - Musicoterapia:
promover saúde emocional e
integração entre os participantes.

Data: semanal: Oficina de cordel:
desenvolver a partir da literatura
cordel e seus desdobramentos,
memórias, vivências e histórias.

Data: 01/10/2021 - Comemoração
do dia internacional do idoso:
apresentação do filme “o estagiário”.

Data: mensal - Grupo autoestima:
viabilizar que os idosos inicialmente
possam olhar para si e questionarem
como estão se sentindo.

Data: atividade semanal - Reunião
de apartamento: Repassar
informações e rever vivências no
cotidiano do serviço.

Data: mensal - Grupo família:
discussão com os idosos visando a
reflexão da constituição e relações
familiares.

Data: mensal - Grupo moradia
autônoma: incentivar a independência,
através acesso a informações de
políticas públicas de habitação.

Data: mensal - Grupo benefício e renda:
garantir informações referente aos
programas de transferência de renda e
concessão de benefícios.

Data: mensal: Grupo cidadania:
trazer essa discussão junto aos
idosos.
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

ATIVIDADES CULTURAIS
É essencial manter a mente sempre trabalhando, fornecendo informações e conhecimentos
gerais, envolvendo os idosos em atividades interativas.

Data: 15/06/2021 - Festa junina
e bingo: proporcionar tradições
culturais, interações e diversão
para os idosos.

Data: mensal (abril a
dezembro/2021) - Abraço virtual:
o projeto tem como objetivo
realizar encontros entre idosos
e voluntários através de vídeos
gravados, onde voluntários e
idosos trocam mensagens virtuais
e conversam sobre assuntos
diversos.

Data: 15/06/2021 - Junho violeta: atividades com o
objetivo de conscientizar os idosos sobre os tipos de
violência contra a pessoa idosa e participação na 12ª
caminhada contra a violência à pessoa idosa.
Parceiro: GARMIC – grupo de articulação de moradia
para idosos da capital.

Data: mensal: Grupo ILPI: despertar a
reflexão sobre as limitações já existentes e da
possibilidade de moradia em ILPI (instituição
de longa permanência de idosos).
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Data: mensal: Grupo participação social:
debater o acesso à democracia refletindo
sobre as causas que queremos atuar com um
recorte para os direitos da pessoa idosa.

Data: 25/11/2021 - Show
de talentos: trabalhar a
autoestima, comprometimento
com seus objetivos de vida
e combatendo o isolamento
social.

Data: 15/12/2021 - Visita ao
Teatro Municipal

ATIVIDADES EM REDE

Data: 16/06/2021 - Roda de conversa: violência contra a
pessoa idosa em tempos de pandemia, com estagiários do
curso de gerontologia da EACH/USP. (atividade virtual)

Data: 07/09/2021 - Fórum da cidadania da pessoa idosa da
cidade de São Paulo colegiado leste e Forúm da cidadania da
pessoa idosa regional Mooca: articular dicussões, debates e
formação sobre as políticas públicas para pessoa idosa.

Data: mensal - Atendimento médico – UBS BRÁS:
atendimentos de saúde aos idosos.

Data: 29/09/2021 - Conferência Regional de Assistência
Social: participação na conferência regional do território da
Mooca junto com outros serviços da rede socioassistencial da
proteção básica e da proteção especial.

Data: primeira quinzena de outubro - Conferência municipal
e estadual de assistência social: dar visibilidade a pauta do
envelhecimento em especial das pessoas idosas em situação
de rua.

Data: 12/11/2021 - Painel de conscientização do Novembro
Azul: confecção, com os idosos, de um painel com a temática.

Data: atividade mensal de setembro a dezembro/2021 Grupo gerontologia – USP: gerar discussão e desvelar diversos
estigmas frente à pessoa idosa.

Data: 24/12/2021 - Buffet da tarde de natal: foi ofertado um café da tarde especial, repleto de pratos doce, salgados e músicas.
Parceiro: Voluntários da SABESP
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ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Data: maio a agosto/2021 - Curso de inglês

Data: semanalmente: junho a
dezembro/2021 – Alfabetização:
auxílio no processo de alfabetização
dos idosos.

Data: mensal: abril a dezembro de 2021 Letramento digital: curso de inclusão digital com os idosos.
Parceria: Projeto velho amigo

ATIVIDADES DE LAZER

Data: 25/12/2021 - Ceia de natal: evento de confraternização entre idosos e
colaboradores.
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Data: atividade mensal – Aniversariantes do mês: promover a interação social.

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, 02 Assistentes Sociais, 01 Psicóloga, 14 Orientadoras
Socioeducativas, 08 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
A finalidade das atividades socioeducativas é preparar as usuárias para um seguro e tranquilo retorno à convivência na sociedade, oferecendo informações sobre saúde, direitos das
mulheres, conhecimentos gerais, reflexão e autoestima, espaços democráticos também são uma forma de reforçar o protagonismo, seja através de rodas de conversas ou assembleia.

Data: mensal - Assembleia
Nº de participantes: 60 pessoas

Data: mensal - Jornal Mural.
Nº de participantes: 10 pessoas

Data: 11/02/2021 - Orientação a
vacinação da COVID -19
Nº de participantes: 52 pessoas

Data: 08/04/2021 - Dia Mundial de
Combate ao Câncer.
Nº de participantes: 15 pessoas

Data: 22/04/2021Dia Mundial da Terra
Nº de participantes: 23 pessoas

Data: 23/04/2021 Dia Mundial do Livro
Nº de participantes: 18 pessoas

Data: 30/04/2021 Dia Nacional da Mulher.
Nº de participantes: 20 pessoas

Data: 06/05/2021 – Dia das Mães
Nº de participantes: 18 pessoas

Data: 12/05/2021 Dia da Abolição da Escravatura.
Nº de participantes: 18 pessoas

Data: 18/05/2021 - Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes
Nº de participantes: 15 pessoas

Data: 06/06/2021 Dia Doação de Sangue
Nº de participantes: 16 pessoas
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Data: 07/06/2021 Dia Mundial do Meio Ambiente.
Nº de participantes: 10 pessoas

Data: 08/06/2021Dia Mundial sem tabaco
Nº de participantes: 12 pessoas

Data: 15/06/2021 - Junho Violeta:
Conscientização do combate à
violência contra a pessoa idosa.
Nº de participantes: 11 pessoas

Data: 08/07/2021 - 09 de Julho - Dia
da Revolução Constitucionalista de
1932
Nº de participantes: 18 pessoas

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Data: 13/07/2021 - ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente)
Nº de participantes: 12 pessoas

Data: 14/07/2021 - Higiene Pessoal Saúde e qualidade de vida
Nº de participantes: 27 pessoas

Data: 19/07/2021 - Motivação: “É
preciso saber viver”
Nº de participantes: 17 pessoas

Data: 21/07/2021 - A importância
do esporte para a qualidade de vida.
Nº de participantes: 16 pessoas

Data: 24/08/2021 Folclore Brasileiro
Nº de participantes: 20 pessoas

Data: 14/09/2021 - “Consumo
consciente, fique ligado!”
Nº de participantes: 13
pessoas

Data: 15/09/2021 - Campanha
Setembro Vermelho
Nº de participantes: 15 pessoas

Data: 23/09/2021 - Motivação:
A Árvore dos Desejos
Nº de participantes: 15 pessoas

Data: 30/09/2021 - Incentivo ao
Mercado de Trabalho
Nº de participantes: 30 pessoas

Data: 05/10/2021 – Outubro Rosa
Nº de participantes: 20 pessoas

Data: 25/10/2021 - Dia
internacional da Saúde Bucal.
Nº de participantes: 19 pessoas

Data: 18/11/2021 - Palestra
Consciência Negra.
Nº de participantes: 30 pessoas

Data: 24/11/2021 Arteterapia de Natal
Nº de participantes: 12 pessoas

Data: 19/12/2021 - Mensagens para
ano novo e bingo ano novo
Nº de participantes: 06 pessoas

Data: 30/12/2021 - Acolhimento
relaxamento com alongamento.
Nº de participantes: 15 pessoas
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ATIVIDADES EM REDE

Data: semanal - Atendimento médico da equipe de
Consultório de Rua da UBS Belenzinho

Data: mensal - Puericultura para o controle do peso, altura e o
IMC das crianças – UBS Belenzinho.

Data: mensal – Atendimento pediátrico – UBS Belenzinho

Data: mensal - Realização testes rápidos de: Sífilis, HIV e
Hepatite - UBS Belenzinho

Data: 19/06/2021 - Contação de história através de
videochamada (alunos no 6º semestre curso de pedagogia da
UNIVESP),

Data: 16/07/2021 - Oficina de música: Mostrar o som dos
instrumentos como fazer música com o própio corpo.

Data: 19/10/2021 – Outubro Rosa: como fazer autoexame das
mamas. Parceiro: UBS BELENZINHO
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Data:16/07/2021 - Grupo Amigas do Samba: Movimento sociocultural de solidariedade, que incentiva a reflexão e a conscientização
sobre a questão da crescente violência contra a mulher.
Parceiro: Grupo Amigas do Samba

ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA
OFICINAS DE ARTESANATO

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Promover empoderamento e fortalecimento de vínculo das mulheres, através de dinâmicas
realizadas nas oficinas.
DATA: atividade semanal

Data: 04/02/2021 - Capacitação
e supervisão Centro Pop Mooca
acolhimento institucional de
crianças e adolescentes

Data: mensal - Reunião de
funcionários para alinhamento
da equipe.

Data: 14/06/2021 - Seminário
A Cor da Rua (on-line)

Data: 13/08/2021 - Participação
da Jornada de Estudos Tema
Racismo Institucional. Ofertado
pelo ESPASO/SMADS.

Data: 18/08/2021 –
Capacitação Defensoria Pública

Data: 27/09/2021 - XII
Conferência Municipal de
Assistência Social

Data: Dezembro/2021 - II
seminário Virtual do GESSAE

Data: 11/11/2021- Capacitação
SMADS “Combate ao racismo
nos Serviços de Assistência
Social”

Data: outubro/2021 Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao
mundo do trabalho “ACESSUAS
Trabalho”

Confecção de artigos de Fuxico

Confecção de pulseira

Confecção de apoio de celular

Brincos e pingentes em MDF

Confecção de arcos
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ATIVIDADES DE LAZER

Data: atividade semanal - Dançaterapia
Nº de participantes: 12 pessoas

Data: atividade mensal Aniversariantes do mês
Nº de participantes: 82 pessoas

Data: 04/04/2021 Entrega de chocolates (páscoa)
Nº de participantes: 30 pessoas

Data: Data: 08/04/2021 - Dia do Pastel
Nº de participantes: 30 pessoas

Data: 08/05/2021 - Bingo
Nº de participantes: 30 pessoas

Data: 09/05/2021 - Dias das Mães
Nº de participantes: 30 pessoas
Parceiro: Instituto AME +

Data: 07/072021 – Festa Junina
Nº de participantes: 40 pessoas

Data: 23/12/2021 – Presentes de Natal
Nº de participantes: 25 crianças
Parceiros: SOS Nariz, Empresa Titan, CCJ
AME +.

Data: 25/12/2021 – Ceia de Natal
Nº de participantes: 72 pessoas
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Data: 31/12/2021 – Ceia Ano Novo
Nº de participantes: 72 pessoas

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.

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, 12 Oficineiros, 04 voluntários e 03 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:
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Data: fevereiro/2021 Campanha vacinação
COVID-19 – IDOSOS 90
ANOS

Data: 16/02/2021 - roda
de conversa on-line com
psicóloga - carnaval

Data: 08/03/2021 Homenagem ao Dia
Internacional da Mulher

Data: abril/2021 Saúde Ocular

Data: abril/2021 Campanha vacinação
COVID-19
(entre 77 e 79 anos)

Data: abril/2021 Diversidade Indígena

Data: maio/2021 - Bingo
Virtual em comemoração
ao Mês das Mães

Data: maio/2021
- Orientação sites
relacionados ao
envelhecimento

Data: maio/2021 Vacinação: Influenza X
COVID-19

Data: maio/2021 Encontro On-line
Dia da Mulher
Parceiro: Instituto Pinheiro

Data: maio/2021
- Encontro on-line Idadismo

Data: junho/2021 - Festa
Junina On-line MOPI

Data: junho/2021 - Encontro
Virtual: Dia Mundial da
Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa

Data: julho/2021 - TEMA:
Estimulação Cognitiva

Data: julho/2021 Homenagem ao Dia
dos Avós

Data: julho/2021 Diversidade: Gerar
reflexões para novas
percepções, estimulando
empatia e socialização.

Data: agosto/2021 Seminário - 18 Anos do
Estatuto do Idoso: Tempo
de defender direitos

Data: agosto/2021 Relação Familiar dos
Idosos com seus Pais e
seus filhos

Data: setembro/2021
- Encontro Virtual:
Visibilidade LGBT

Data: setembro/2021 Retomada das atividades
presenciais com 50% da
capacidade total.

Data: setembro/2021
- Roda de conversa:
Setembro Amarelo
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ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Data: outubro/2021 Comemoração ao Dia
Internacional do Idoso:
Trabalhamos a questão
sócio-histórica.

Data: outubro/2021 Outubro Rosa

Data: outubro/2021 - XIV
Conferência Regional de
Assistência Social da Lapa

Data: novembro/2021 Novembro Azul

Data: novembro/2021 - Realizado baile comemorativo
ao 46° aniversário do MOPI.

Data: dezembro/2021
- Campanha Dezembro
Vermelho
Parceiro: UBS Vila Anglo

ATIVIDADES DE LAZER
ALONGAMENTO – YOGA –GINÁSTICA CHINESA –
AUTOMASSAGEM – PILATES- ZUMBA

ARTESANATOS: BIJUTERIA –
PINTURA EM TELA – TRICÔ/CROCHÊ
Incentivar a capacitação pessoal, aquisição de habilidades,
possibilidade de geração de renda, convívio grupal, familiar e
comunitário, fortalecimento de vínculos.
Data: Mensal
Parceria: Instituto Pinheiro – Tricô e crochê

APRENDIZADO SOCIAL
Possibilitar melhora na flexibilidade, da disposição mental e corporal, convívio, prevenção de
problemas posturais, bem-estar, autoestima, integração social.

Promover a inclusão social, autoestima, desenvolvimento
psicossocial e comunicação, aquisição de conhecimentos.
Data: Mensal

Data: Mensal - Parceiro: Instituto Pinheiro: Pilates e Zumba
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ATIVIDADES DE LAZER
DANÇAS: SALÃO – ESPANHOLA – COREOGRAFIA
CANTO CORAL
Melhorar o convívio, os estados depressivos e o
relacionamento familiar e social.
Data: Mensal

INFORMÁTICA BÁSICA E NOÇÕES
DE CELULAR
Capacitar a pessoa para o mundo da informática,
oferecer oportunidade de trabalho e novos
projetos de vida, estímulo ao exercício da
cidadania e protagonismo.
Data: Mensal
Busca de prazer e diversão, necessidade de convívio, isolamento social, acolhimento,
autoconhecimento e autocuidado, desenvolvimento de potencialidades.
Data: Mensal - Parceiro: Instituto Pinheiro – Dança de salão

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL

GRUPO DE REFLEXÃO E VIVÊNCIA
Contribuir para a superação de estados de
angústia e depressão em idosos, facilitar o convívio
e melhoria das relações familiares e sociais,
exclusão familiar e social.
Data: Mensal
Parceiro: PUC
Foi possível reunir as pessoas para confraternizar por mais um ano, com avanço da vacinação.
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Data: 07/12/2021

ATIVIDADES NA COMUNIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE
Com o intuito de estender os cuidados, através de parceria com a prefeitura, foram distribuídas cestas básicas e kits de higiene aos usuários do MOPI, de janeiro a dezembro de 2021. Os
favorecidos foram idosos sem renda, que residissem sozinhos ou com familiares; beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que recebessem até um salário mínimo ou
mais (seja como aposentadoria ou pensão) e o nível de comprometimento desta renda com aluguel ou familiares.
Data: janeiro a dezembro de 2021
Total de entrega de Cestas básicas no ano de 2021: 982
Total de entrega de Kit Higiene no ano de 2021: 537

Janeiro/2021 - atendendo
à Portaria 04/SMADS/2020 fornecimento de 70 cestas básicas
e 70 kits higiene

Fevereiro/2021 - atendendo
à Portaria 06/SMADS/2021 fornecimento de 70 cestas básicas
e 70 kits higiene

Março/2021 - atendendo à
Portaria 012/SMADS/2021 fornecimento de 80 cestas básicas
e 80 kits higiene

Abril/2021 - atendendo à
Portaria 016/SMADS/2021 fornecimento de 85 cestas básicas
e 85 kits higiene

Maio/2021 - atendendo à
Portaria 030/SMADS/2021 fornecimento de 80 cestas básicas
e 80 kits higiene

Junho/2021 - atendendo à
Portaria 40 e 41/SMADS/2021 fornecimento de 84 cestas básicas
e 84 kits higiene

Julho/2021 - atendendo à
Portaria 049/SMADS/2021 fornecimento de 75 cestas básicas

Agosto/2021 - atendendo à
Portaria 050/SMADS/2021 fornecimento de 68 cestas básicas
e 68 kits de higiene

Setembro/2021 - fornecimento
de 55 cestas básicas –
considerando que o atendimento
presencial de 50%

Outubro/2021 - fornecimento de
50 cestas básicas – considerando
que foi realizado atendimento
presencial de 50% da capacidade
de atenfimento

Novembro/2021 - fornecimento
de 65 cestas básicas –
considerando que foi realizado
atendimento presencial de 50%
da capacidade de atenfimento

Dezembro/2021 - fornecimento
de 200 cestas básicas e de Natal
– considerando que foi realizado
atendimento presencial de 50%
da capacidade de atenfimento

71

RECURSOS FINANCEIROS

SEDE ADMINISTRATIVA
Valores Utilizados - 2021
R$
R$
R$
R$

33.620,00
15.932,06 		
636.451,78 		
29.377,21

PROGRAMA COLETA SELETIVA
Origem dos Recursos
Recebimento de donativos
Aluguéis
Receitas Diversas - NFP
Contribuição de Associados

CUSTO TOTAL R$ 715.381,05

Valores Utilizados - 2021
R$ 200.077,32
R$ 35.560,33		

R$ 4.000,00 		
R$ 34.530,00 		

CUSTO TOTAL R$ 38.530,00
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Recebimento de Donativos
Receita de Material Reciclável

CUSTO TOTAL R$ 235.637,65

PROGRAMA DE ATENÇÃO
À PESSOA IDOSA
Valores Utilizados - 2021

Origem dos Recursos

ESPAÇO GASÔMETRO

Origem dos Recursos
Recebimento de Donativos
Prestação de Serviços

Valores Utilizados - 2021
R$ 3.212,60

CUSTO TOTAL

Origem dos Recursos
Bonificações em vendas

R$ 3.212,60

RECURSOS FINANCEIROS

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Valores Utilizados - 2021

Origem dos Recursos

R$ 36.918,00
R$ 256.312,46
R$ 122.547,75 		

Bonificações em vendas
Contribuição de Associados
Receitas Diversas

CUSTO TOTAL R$ 415.778,21

CASA DE SIMEÃO - Centro de
Acolhida Especial para Idosos
Valores Utilizados - 2021
R$ 2.039.842,45
R$ 1.000,10
R$ 499,63

R$ 1.930.762,68
R$ 62.541,89
R$ 2.332,00

CUSTO TOTAL R$ 1.995.636,57

Repasse Termo de Colaboração - PMSP - SMADS
Recebimento de Donativos
Bonificação em mercadorias

CUSTO TOTAL R$ 2.041.342,18

CASA DE MARTA E MARIA
Centro de Acolhida
Especial para Mulheres

CASA SÃO LÁZARO - Centro de
Acolhida com Inserção Produtiva
Valores Utilizados - 2021

Origem dos Recursos

Origem dos Recursos
Repasse Termo de Colaboração - PMSP - SMADS
Recebimento de donativos
Bonificação em mercadorias

Valores Utilizados - 2021
R$ 1.277.920,67
R$ 46.987,12
R$ 974,75

Origem dos Recursos
Repasse Termo de Colaboração - PMSP - SMADS
Recebimento de Donativos
Bonificação em mercadorias

CUSTO TOTAL R$ 1.325.882,54
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RECURSOS FINANCEIROS

MOPI
Movimento Pró-Idosos
Valores Utilizados - 2021

MAGAZINE DO BEM

Origem dos Recursos
Valores Utilizados - 2021

R$ 480.878,46
R$ 2.375,00
R$ 11.873,22

Verba de Convênio - PMSP - SMADS
Aluguéis
Recebimento de donativos

CUSTO TOTAL R$ 495.126,68

R$ 8.902,99
R$ 86.541,17
R$ 124.157,09
R$ 8.067,21

Origem dos Recursos
Recebimento de Donativos
Receitas Diversas
Contribuição de Associados
Bonificação em mercadorias

CUSTO TOTAL R$ 227.668,46

EMPÓRIO GRÃO EM GRÃO

Valores Utilizados - 2021

RCZ JARDINAGEM

Origem dos Recursos
Valores Utilizados - 2021

R$ 469.842,31
R$ 243,06
R$ 208,26

CUSTO TOTAL R$ 470.293,63
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Receitas Diversas
Bonificações em vendas
Restituição de Contribuição

R$ 12.321,45
R$ 174.812,90

CUSTO TOTAL R$ 187.134,35

Origem dos Recursos
Contribuição de Associados
Receitas Diversas

CONCLUSÃO
2021 apresentou inúmeras provações como a pandemia e, onde todos vivenciamos experiências jamais imaginadas. A Reciclázaro se
empenhou em utilizar todos os recursos disponíveis para intensificar o atendimento às pessoas em situação de risco social, canalizando
suas forças nas áreas de assistência social, educação, geração de renda e educação ambiental.
Respeitando a pandemia e as regras do isolamento social, uma grande parte das atividades foram realizadas virtualmente para que
nenhum de nossos atendidos carecesse de apoio e atenção. As unidades de acolhimento atuaram 24 horas, todos os dias da semana,
ininterruptamente, objetivando amenizar a demanda dessa população.
Mais do que nunca, a Reciclázaro assumiu e consolidou seu compromisso com o público em condições de desemparo e insegurança,
ultrapassando seus limites de atuação, a fim de aplacar os efeitos do caótico cenário atual.
Durante o ano de 2021, a Reciclázaro realizou 3.391 atendimentos às pessoas em situação de risco social nas áreas de assistência social,
educação, geração de renda e educação ambiental; em respeito às regras de distanciamento social, 1.744 pessoas foram atendidas à
distância e, presencialmente recebemos 1.647 pessoas.
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.
_________________________________
Maria Angela Mantovani Bastos
Presidente
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PARTICIPE DE NOSSAS AÇÕES:
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