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ANEXO 1

PTANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRATS DA ORGAN PROPONENTE

2. RESPONSÁVE

NúcLEo oE AssrstÉNC|AÂ cRIANÇÁ
[ À FAMÍLlA ÉM STTUACÃo oE Rtsco

Nome

Associação Educacional e Beneficente pão da Vida

CNPJ

01.s53.780/0001-60

Endereço

Rua 35, ne2B - Conjunto Castelo Branco/p-1o

E-mail

contato @ nacer.org.br

Ponto de referência

Centro Social Urbano do p-10

Município

Manaus

UF

AM

CEP

69055-530

Telefone

(92) 3302-6282

(92) s9326-6222

(92) se109-0312

Nome do Responsável

Cleslley de Souza Rodrigues

CPF

833.888.692-00

RG

1793562-8
tq* 
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Órgão Expedídor

SSP-AM

Cargo

Diretor Executivo

"rtrr.

Endereço

Rua Loris Cordovil, 19

PEtO

Rego
\ ! : l r" i ,rl li I i- , , ,,t\ ,' I ,,,

Nome

Ruana da Sílva Castro

Profissão

Assistente Social
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CRESS 9410

E-mail

servsocial tô nacer.ors, hr lô11 ôôí 
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Contato

Nome CNPJ

Endereço E-mail

Município UF CEP Telefone

3. OUTROS PARTíCIPES
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NÚCLEC OE ASSISTÊNCIAA CRIANçA

E Â IMIL]A EM SIIUAçÂO O[ RISCÔ

4. DESCRTçAO DA REAUDADE

Fundada em 1996, como "Lor de Amporo o Crionço Desemborgador Candido Honório", com sede situado a

Rua 6, ne 62, Qd 21 - São José ll, na cidade de Manaus, a instituição foi transformada em 2015, em "Associação

Educacional e Beneficente Pão da Vida", e hoje prestes a completar 23 anos, reunindo diversos programas e projetos

na área da assistência social, com a implantação do Programa NACER (Núcleo de Assistência à Criança e à Família em

Situação de Risco), ofertando Serviço de Acolhimento lnstitucional para crianças e adolescentes, na modalidade

Abrigo, fator que vem consolidando a instituição como parte da Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente do

Estado do Amazonas, vinculada a Rede Acolher.

A instituição também se destaca pelas ações desenvolvidas pelo Serviço de Abordagem Social Girassol, as

quais foram ampliando significativamente, nos últimos anos, com o aumento de campanhas de combate ao trabalho

infantil e estratégias de enfrentamento a situações em que indivíduos e famílias utilizam espaços públicos como forma

de moradia e/ou sobrevivência. ' .. 
' 

,

No ano de 2016, visando atender aos parâmetros das.Orientações Técnicas para Serviço de Acolhimento para

Crianças e Adolescentes, regulamentado em 2009,r foi. 
leaf 

í1ada mudança de endereço, hoje funcionando na Rua 35,

n92B,ConjuntoCasteloBranco,BairroP.10.,,

Como forma de caminhada histórica, elencamos êntre títulos, registros e certificados:

a) Certifica Assi o de Abrigo e Abordagem

social, sob o número 1

b) Certifica Mun da Criança o número 02Ll2O!5;

06/0417998.

a

c)Título de

d) Certifica

de M Diário do Esta

com ítu Association lnternationale des

Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales/AIESEC, ano 2077.

e) Certificado de Honra ao Mérito pelo lnstituto Federal do Amazonas/lFAM, _pelos relevantes serviços
t,.li ': :"'rl' i l ,i" l ' 

""'r'il ' :':'i'-" 
'
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:.. ,rri i. :ir : I : l. .-.

Entre as diretiizes que norteiam a exeiôução das atividades, estão:

Missão: "Contribuir para interação social, oferecendo serviços diferenciados para crianças, adolescentes,

de vida e a garantia de seus direitos em defesa da vida".

Visão "Ser reconhecida como instituição de referência em Assistência Social em nível Nacional"

Valores "Transparência, Resiliência, Amor Compartilhado, Paixão, Respeito à Vida, Alegria, Justiça,

lntegridade, Solidariedade e Ética".

Finalidades cumprir função protetiva e de reestabelecimento dos direitos, compondo uma rede de proteção

que favoreça o desenvolvimento de potencialidades aos atendidos e o empoderamento de suas famílias.

www.nocercnonco.org 2
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De acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassitenciais, a instituição Pão da Vida oferece dois (02)

serviços: Serviço de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, com definição do público alvo e critérios

de acesso ao usuário para ingresso distintos, sendo:

o De Média Complexidade - Serviço Especializado de Abordagem Social GIRASSOL, tendo como público

alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia

e/ou sobrevivência, cujo ingresso de acesso no serviço é por identificação por parte da equipe técnica do serviço,

através de busca ativa, demanda espontânea ou referenciado em outros órgãos.

o De Alta complexidade, ofertamos o serviço de Acolhimento lnstitucional, direcionado ao público alvo

de crianças e adolescente, tendo como critérios de acesso a solicitação de acolhimento por meio de medida protetiva

de abrigo, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 101, destacando que a principal porta de

entrada é o Conselho Tutelar.

Para garantir o êxito quanto aos resultados da execução dos serviços ofertados pela instituição, construímos

uma rede de parceiros e principalmente quanto a articulação com a rede socioassistencial, essa articulação possibilita

a inserção dos usuários nos demais serviços, prograhias e ações que integram os órgãos do Sistema de Garantia de
.

Direito, que se faz necessário ao atendimento às,demandas:específicas de cada caso. Relacionamos os órgãos que

fazem, rotinamente, parte de nossa Rede Socioassistenciali '

01. SISTEMA DE JUSTIçAH. iii .,'. ,..,. ,til1d1,ii§tlhr,

lÍ
Juizado da lnfância e.lulrqntude - Fórum Henoch:fleis, 5s aâUar - São

Ministério Público - Ruã3elô.ttorizônte, s.0'o nteifio 
ll'1g

sco

Defensoria Pública - Av. Jorn. Umberto Calderaro Filho, 678 - Adria
e.4

Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente/DEPCA - R. Adelaide Carraro, 256 - Planalto

02. CONSELHO TUTELAR

As zonas com maioie.s,índiôe5 Oà,'iôticitaçáo ae:àtênalniento) seô as,zonas:''Nó119;'1êste, Centro Sul, Rural, porém

temos registros de atendimelttgo: m:rnl:f ,o.:- 49 f rçsi$entl 
f,1F.y"it"..qo ç Rio. freto.iql |.Ia'

CTZ Norte - Rua Cajaranas , 36 - Cidade Nova I

CTZ Leste - Av. Autaz Mirim, 5463 - São José

03. ASSISTÊNCIA

- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Localizada na Rua Barreirinha,L8 - Bairro da União.

- Centro de Apoio de Psicossocial (CAPS lll) - localizado na Av. Maneca Marques, bairro Parque 10 de Novembro, zona

Centro-Sul.

- Centro de Referência Especializado em Assistência Social - Rua Hidelbrando Antony, 2000 - Alvorada.

- Centro de Referência Especializado em Assistência Social - Rua Libertador,535 - Nossa Sra. das Graças.
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- Escola Estadual Humberto de Alencar - Localizado na Rua 22, Conj, Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola Estadual Aderson de Menezes-localizado a Rua 26, Conj. Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola Estadual Professora AliceSalerno - Localizado na Rua 07,Conj, Castelo Branco, Parque Dez.

- Escola Municipal José Maria de Luz - Localidade Rua. 46, 2 - Parque Dez.

- CMEI Humberto de Alencar Castelo Branco - Localidade, Rua 22, CSU - Parque Dez.

- Colégio Palas Atenas - Rua 6, 256 - Parque Dez

05. SAUDE

- Policlínica Castelo Branco - localizada na Rua do comercio, 42 - Parque Dez.

- UBS Theomario Pinto da Costa - Localizado na Rua Armando Mendes, 06 Bairro da União.

- CAIC Dr. Afrânio Soares - Localizado na Av. Tancredo Neves, s/n Shangrilá- Parque Dez.

- Maternidade Balbina Mestrinho - Localizada a R1a DuOug de Caxias, 7L42 - Praça 14.

- Maternidade Alvorada - Localizada na Rua 07, sln. flvorada :

- Centro de Atenção Psicossocial lnfantil - Localizado n1 Av. Adolfo Ducke, 917 - Coroado.

I

06. SEGURANçA

- Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher - Localizada na Av. Mário Ypiranga, 3395 - Bairro do Eldorado

- 23e Distrito lntegrado,de eolicia -,,localizado na t, olp;t Carneiro - 
!,a,fCue 

Oez

- Delegacia de Crimes Contra o ldoso - Rua do Comércio, 270 - Parque Dez.

- Delegacia Especializa

Parque Dez.

dãíem Crifi.es con.tra o vteio'Ámbillüil.e,e Urbanif=So (DEMAI# na Rua Mozart Guarnieri, s/ne,

- centro sociat urbanolcs.u -:locgtilqQo n1ôr:.1:{!mel:?l,22 r,f?101,1,0".:. ,,...' itr , 
,t, ., ,. .i

- Parque da Juventude Titio Barbosa - Localizado na Rua 39, Bairro da União.

- Parque Municipal do Mindú - Localizada na Rua Perimental, s/n Conjunto Castelo Branco - Bairro Parque Dez

ENTRE OS PARCEIROS SEJA DE ORDEM DE DOAÇÕES, FINANCEIRAS OU SERVIÇOS, ELENCAMOS:

- Secretaria de Estado de Assistência SociaI/SEAS

- Fundo de Promoção Social/FPS

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/SEMASC

- Secretaria de Produção Rural /SEPROR.

- Venttos Eletronics, Transire, Samsung, Lindopan, Studio 5, LG, Comepi, Honda, The White Publicidade, Feijoada do

Balde, Asor, Superfacil Supermercado, Frango Mineiro, Centro do Alumínio, Zen Maison, Colegio Pallas Atenas, Makro

www.nocercnonco.org 4
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Em relação a

Psicossocial Álcool e
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Vídeos, Mode on Eventos, Funny Hair Kids, Programa Mesa Brasil/SESC, Vara de Execução de Medidas e Penas

Alternativas/VEMEPA e Associação de Produtores Orgânicos do Amazonas/APOAM,

Diagnostico do Perfil da área de abrangência

A Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida acolhe crianças e adolescente advindos de toda cidade

de Manaus, com isso, o presente Diagnóstico Socioterritorial, teve como metodologia o levantamento de dados da

capital Amazonense. Haja vista esse se compôs com o levantamento dos indicadores disponibilizados por institutos de

pesquisa, tais como IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística), MDS (Ministério do Desenvolvimento

Humano, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), Ministério do Trabalho e Emprego (TÊM), Secretaria de

Direitos Humanos (SDH) do Governo Federal, bem como junto a outras instituições produtoras de informações sobre

as políticas públicas, como Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos

e Cidadania/SEJUSC e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas - SSP/AM.

Na Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua, realizada entre agosto de 2OO7 e março de 2008 pelo

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,em,71 cidades do país (23 capitais e 48 municípios com mais

de 300 mil habitantes), foram identificadas 3f .922 pessoas em situação de rua maiores de 18 anos. A pesquisa traçou
I r.,

o perfil dessa população: predominam pessoas do sexo masculino (82%1, a maioria com idade entre 25 e 44 anos

(53%) e que se declaram pardas (39,t%);74% sa bem ler e escrever; alguma atividade remunerada,

como catador de e flan 5L,gyo iliar n que se encontram, mas

38,9Yo náo mantêm são vincul ane social e 24,8% náo

possuem nenhum

drogas, no Centro de Atenção

OS que procuraram

atendimento nesse serviço, apresentaram os seguintes indicadores: 88% são do sexo masculino e !2Yo são do sexo

de 40-49 anos, e 8%

cocaína e derivados;

idade

feminino; 47% estáo nl l1rri .lá1. 
,0. 1r_ 

,r,,ll!r, 3?Y1n? faila de 30-39 anos, 13711,r..fai.,:

acima de 50 anos; 2% sáo depêiiderite§'de derivádôs do tabáco; 29o/, de bebidas alcoólicas; 53%

t5%de Maconha; et%de inalantes.

Cabe ressaltar, que esta Unidade não atende menores de 18 anos, assim embasado na Pesquisa Nacional de

Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2009, 2OL2 e 2015, em todas as , com alunos do 9e ano do ensino

fundamental - a maioria deles com 13 a 15 anos - investigou, entre outros temas, a experimentação e consumo de

cigarro, álcool e outras drogas. Em 2015, a proporção de escolares com episódio de embriaguez foi maior nas escolas

públicas (22,20%) do que as escolas privadas (16,60%). Do total dos estudantes que apresentaram episódio de

embriaguez, 2L,7O% são dosexo masculinoe 2t,70yo são dosexo feminino. Entre 2ooge 2o1S, na maioria das

capitais, ocorreu um aumento do percentual de escolares que já usaram drogas ilícitas. Em zo:"5, go/o dos escolares

declararam já ter usado algum tipo de droga ilícita.

www.nocercnonco.org
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Quanto ao Trabalho Infantil, desde 2013, o país vem registrando aumento dos casos de trabalho infantil entre

crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, quase 80 mil crianças nessa faixa etária estavam

trabalhando e, nas próximas pesquisas, quando elas estiverem mais velhas, podem promover o aumento do número

de adolescentes que trabalham. Cerca de 60% delas vivem na área rural das regiões Norte e Nordeste. No mesmo ano,

foram registrados 347 casos, durante 560 fiscalizações realizadas pelo MTE nos municípios de ltacoatiara, Manacapuru,

Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Apenas em Manaus, 260 casos foram registrados.

Em relação a discriminação em decorrência da orientação sexual, em 2011, cento e quarenta e cinco

violações contra homossexuais foram reportadas ao poder público no estado do Amazonas, segundo relatório da

Secretaria de Direitos Humanos (SDH) do Governo Federal, sobre a violência homofóbica no Brasil, baseado nas

notícias publicadas na imprensa e de registros feitos em órgãos públicos. Das 145 denúncias, Manaus registrou mais

da metade dos casos. Um total de 116 violações de direitos humanos contra a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais

e Transexuais (LGBT). Os dados também apontam que 13 homicídios ligados a violência contra homossexuais foram

noticiados na imprensa amazonense. Os números do Departamento de Direitos Humanos da SEJUSC do Amazonas

revelam que a discriminação lidera entre os tipos praiicados contra os homossexuais, sendo o espaço público o local

das agressões, na maioria dos casos. Os agressores estão entre parentes, vizinhos, colegas de escola e trabalho,

desconhecidos, e até atendente de unidade de saúde..', r'

Com base no Serviço de Acolhimento o Abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes é

considerado uma das

Abrigo Pão da Vida. A

viola de sendo levam ao acolhimento no

crimes contra crianças

e adolescentes no roa 20 em 80.6% dos casos as

vítimas são de 12 e 18 (20 ua cia de a sexual contra crianças e

adolescentes em Man nop o maro SEXO no adores das zonas Norte

e Leste da cidade. Sua tsa t6,9% d abusa o d no ato do crime e

o do seio masculino. Outro dado identificado é em relação aos abusos contra crianças de colo95% dos abusadores sã

d

Os números da D

ZOTO, f oram L,3/o

elegacia Eipecializada em Proteção à Criança e ao AdolescelJe - DEPCA revelam que, entre 2006 e

contra crianças çom menos de,um ano de idade. ... ,,.
...]''",,].-....-......:.L-i-i]ir..i'.

habitantes, em2017, ao crescer 1,7!Yosobre o ano de 2016 e permanece como a mais populosa entre as cidades do Norte

e do Sul do País. No intervalo de um ano, oito municípios do Amazonas perderam população, com a queda mais elevada

em Japurá (a 744 quilômetros a noroeste de Manaus), que retraiu 9,74%. Os dados são das Estimativas da População,

estudo divulgado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento também revela que

o número de "sem lares" em Manaus pode chegar a 460 mil pessoas, considerando a média de 3,6 integrantes por

família, e em parte explica a crescente locais de "invasões" na cidade.

6www.nocercnonco.org
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No Brasil há um déficit de seis milhões e trezentas mil moradias, segundo a Fundação João pinheiro (FJp), de

Minas Gerais. O problema se agravou nos últimos anos em 20 dos 27 estados brasileiros, de acordo com um estudo

divulgado em maio de 2018 pela instituição.

Segundo o lnstituto Trata Brasil, Manaus tem um dos dez piores indicadores de saneamento básico, que englobam

fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A capital amazonense recebeu nota 2,56 na avaliação, que vai de 1 a 1O

segue os índices:

- 87,79% da população tem acesso à água potável e energia

- 88,20% da população tem atendimento urbano de água

- 10,t8% indicador de atendimento (coleta) total de esgoto

- LO,23% indicador de atendimento (coleta) urbano de esgoto

- 23,80% indicador de esgoto tratado por água consumida

Com base no Anuário Estatístico da Segurança Pública 2O!2, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Amazonas - SSP/AM, o crime de violência doméstica (lesões), em 2012 (3354 registros) quando comparado com 2011

(5031 registros), sofreu uma redução de33% no total de registros. Mas, ainda foi possível identificar que as Zonas

Leste e Norte foram responsáveis pelos maiores incrementos, assim como, é nessas zonas onde os riscos também são

maiores, até mesmo do que aqueles observados para toda a cidade de Manaus (180,1 lesões por 100.000 habitantes).

Além disso, pode-se afirmar que o crime de violência doméstica ocorrido em Manaus segue os mesmos padrões

observados em todo o mundo. Em Manaus as principais vítimas são, quase sempre, mulheres em idades mais jovens

(18 até 44 anos de idade).

Jáocrimederoubo, em2Ot2(26!47 registros) emcomparaçãoaoanode 2}i-t(3!176 registros),teveuma

diminuição de !6% nos registros. Às segundas-feiras registraram L7% das ocorrências e as terças e quartas-feiras

responderam por L5% dos registros. O período da tarde teve o maior registro com 4O%u As Zonas Leste e Sul tiveram

as ma iores i ncidências com 25% e 23Yo, respectivamente.

O crime de furto, em 20L2, sofreu uma redução de L7,65% no número de registros quando comparado com o

ano imediatamente anterior. A Zona Sul respondeu pela maior incidência dos furtos ocorridos em Manaus (26,6%). As

segundas, terças-feiras e os sábados foram os dias que mais tiveram registros com L4Yo e, quase sempre, no horário

da tarde.

O Brasil segundo o Relatório Global de Desenvolvimento Humano de 2016 do PNUD, ocupa a 1Oe posição no

esta desigualdade é um desafio complexo e permanente para a sociedade brasileira. Uma das principais

recomendações das Nações Unidas a fim de diminuir as desigualdades, trata da necessidade de produzir e analisar

dados de maneira detalhada, desagregada, olhando para as particularidades dos diferentes grupos para além das

médias.

Caracterização do público atendido

No ano de 2019, a Associação Pão da Vida, realizou 34 (trinta e quatro) acolhimentos, entre crianças e

adolescentes sob medida protetiva, na faixa etária entre 0 a 17 anos, onde 29% eram crianças de 0 a 2 anos, 23% de 6

7
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a 11 anos, L8% de 3 a 5 anos, t2% de t4 a t5 anos, 9% de L2 a t3 anos e 9% de L6 a 17 anos, conforme demonstra o

Gráfico 1

onÁrtcol-FAtxAETÁRIA
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r 3-5 onos

m ó-l I onos

r l2-l3onos
x l4-l5onos
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integrantes é de 52%, uid

integrantes, conforme

estão na faixa etária
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Quanto aos dos colhid

ria
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às fa

nto

OS,

com por 1

ixa etária tn

t5% rxa

osição familiar com 3 a 5

ntesell%com6a10

verificar que 40%

41 a 60 anos, !4%o sáo

e o

2.

o//0
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I r. I i'
I .-',\
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Fonte: Diagnóstico Social - Acolhimento NACER 2019.
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Fonte himento NACER 2019

Quanto a Escolaridade dos acolhidos 19, 42% das crianças não tinham idade escolar ou

apresentavam alguma dificuldade na inclusão escolar, ora por questões documentais ou por atraso escolar, porém

durante o período de encr oa indo apenas para as

crianças fora da idade esta damental, %ei o ensino infantil, 6% no

ensino médio e 3% do país em período gestacional,

com permanência nte senta 4.

GRÁHco 3 - FAIxA ETÁRIA Do§ FAMITTAREs
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u Adolescentes

sxlB-26

w27 - 40

w4l - ó0

ram

'. l. ', : !-.- : ii !,r 1! r-.;, I

r Foro do ldode Escolor

4. ESCOTARIDADE

r Educoçõo lnÍontil

,''. I " r'.

i- :r""r,. )-r, l,::, I l.: , i ' ,'..,

I Ensino Médio

ffi Tempo de ocolhimento
ínsuficiente poro conclúr
os esludos

Fonte: Diagnóstico Social - Acolhimento NACER 2019.
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Quanto à situação econômica da família dos acolhidos 42%o realizam atividades informais, 35% estavam

desempregados, t|Yo realizam atividade formal (CLT) e 8% recebem o Beneficio de Prestação Continuada (BpC),

conforme demonstra o Gráfico 5 .

-'Acothimento NACER 2019.

Em relação à renda mensal familiar 42%itecebem menos de um salário mínimo, 35%náopossuem renda e

23Yorecebem um salá ínimo, m nstra o

GRAFTCO 5 - SITUAçÃO ECONÔMICA DA
FAMítlA

rTrobolho lnformol

r CLT

ffi Deserrpregodo

Í BPC

,, .... , rySem Rendo

', f '. rl.. rMenos,'de I solorio
:...: i j 

. ; ..111. I

mtrllmo-"

w I solorio mnimo

I

otHt
DA

Fonte: Diagnóstico Social - Acolhimento NACER 2019

Temos apenas uma criança inserida no Cadastro Único, que recebe o Benefício de Prestação Continuada -

BPC, por ser Pessoa com Deficiência - PCD, este benefício tem por finalidade custear o seu Plano de Saúde, e todas as

necessidades especificas que sua condição requer. Ao entrarem no Serviço de Acolhimento o Benefício do programa

Bolsa Família é bloqueado, uma vez que a criança não estará mais com familiares.

10www.nocercrionco.org
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As situações de ameaças e violação de direito identificadas, foram: 43% por negligência, t9% por abandono e

de igual porcentagem dos Programas para grávidas,9/o foram crianças que estavam em situação de rua,5% por maus

tratos e de igual percentil as que se encontravam em adoção ilegal.

Fonte: - Acolhimento NACER 2019.

Potencialidad ilidade dentifi entos usua lhar com as famílias das

crianças e dos hidos plica em reen guração, buscar suas

competências e ente trabalho AS a superação das

questões, por vezes ue co da u adolescente do convívio

familiar

É importante'compreender comó as famílias estão vivenciando a situação de afastamento de seus filhos e

potencializá-las para a retomada do convívio "e exercício de seu papel de proteção e cuidados. Nesse sentido, é

importante atentar p"' e,,,ro!1.i,:1.9 ",.|1*i1|",.9'lif'rl,rl',e,.do,l:1.-:'t": i3";;q{ fr,::: 
É preciso atentar para

que essas famílias nãô podeú ier cônsidàràdas "capazes" ou "incapazes", "estruturadai" ou "desestruturadas",

"parte do problema" ou "agente transformador", porem ser consideradas famílias como "aliados" ou "raptores de

GRÁFIco 7 - vtoLAçÕEs DE DtREtTo

r Negligêncio

il Abondono

n Mous lrotos

m Adoçõo ilegol

& Prog!'orno poro
gróüdos

n SituoçÕo de ruo

potencialidades, como: superação da situação de violência através do desenvolvimento de capacidades adaptativas

para a vida diária, resultando no desenvolvimento da resiliência, autonomia pessoal e social.

s. DESCR!çÃO DO PROJETO

PROJETO: Proteção Social Especial - Alta Complexidade, Serviço de Acolhimento lnstitucional para Crianças e

Adolescentes.

TíTUtO:

www.nocercrionco.org
11
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Acolhimento lnstitucional NACER

PERíODO DE EXECUçÃO: lnício: Junho/2020 Término: M 1

IDENTTFTCAçÃO OO OBJETO

Oferecer acolhimento provisório para 20 (vinte) crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária

de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, proporcionado um ambiente acolhedor

através de ações que garantam proteção e cuidado, convívio familiar e comunitário, de modo a favorecer o

fortalecimento da cidadania, autonomia e reinserção familiar.

JUSTTFTCATTVA DA PROPOS!çÃO

A Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida, Organização da Sociedade Civil (OSC), está localizado na

Rua 35, ns 2B - Bairro P-10, Zona Centro-Sul de Manaus-AM. ofertando acolhimento institucional para 20 (vinte)

crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, sob medida protetiva de abrigo, em sua maioria advindos da cidade de

Manaus/AM e de outros municípios do Estado.

No ano de 2018, a Associação Pão da Vida, realizou 35 (trinta e cinco) acolhimentos, entre crianças e

adolescentes sob medida protetiva, na faixa etária, em que 43% de crianças de 0 a 3 anos, seguido de 26% de 4 a7

anos,23%o de 8 a 10 anos,5%odeL2a 15 anos e3%t6 a 18 anos incompletos..

ode uma

dificuld ano,

23%ó cu

Quanto ao item Situação de trabalho seja de ordem formal, informal, desempregado ou em relação a renda

per capta, os dados apresentados se referem-se dos familiares, sendo 54%o realizam trabalho informal, 23% então

empregados formalmente (CLTI,20% dos familiares estão desempregados e um percentual de 3% recebem benefício

como BPC. Em relação a renda mensal 80% recebem até um salário mínimo.

Número de pessoas inseridas no Cadastro Únicq temos 1 acolhidos que recebe tem o Cadastro Único, cujo

recebe o Benefício de Prestação Continuada, devido ser PCD que requer cuidados específicos, e o benefício tem a

finalidade de custear seu Plano de Saúde, e todas as necessidades especificas que sua condição requer. Ao entrarem

familiares ou responsável. Em relação as dificuldades de acesso aos serviços públicos alguns familiares apontam que

os equipamentos da assistência são longes demais de suas residências e o "que atendimento tem agendamento com

longas datas de espera", neste último, o relato referiu-se quanto a atendimento psicológico no CREAS.

Os incisos lll a V do art. 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram a implantação de política de

proteção especial às crianças e adolescentes considerados em situação de risco pessoal e social. Em Manaus temos

solicitações de acolhimentos expressivos de crianças e adolescentes vítimas das mais diversas e agravantes formas de

violações de direitos: negligência, abandono, violência sexual e maus tratos entre outros. Neste olhar, a Associação

Educacional e Beneficente Pão da Vida, apresenta o PROJETO NACER, oferendo Serviço de Acolhimento institucional,

www.nocercrionco.org 12
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propiciando ações e programas destinados ao atendimento dessas crianças e adolescentes excluídos, ou não

beneficiados pelas políticas sociais básicas (art. 87, l, do Estatuto da Criança e do Adolescente), que necessitam ter

assegurados seus direitos fundamentas como absoluta prioridade: direito a vida, saúde, a alimentação, à educação, ao

lazer, a convivência familiar e comunitária e demais direitos.

O serviço oferece ambiente acolhedor com aspecto semelhante ao de uma residência; mantém um corpo de

profissionais capacitados de Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Enfermeiro, Cuidadores, Auxiliar de Cuidadores

Administradores, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Motorista, entre outros, para o exercício das atividades de

acompanhamento das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, realizando ações em articulação com

equipamentos e serviços da comunidade local, para favorecer o convívio familiar e comunitário.

A proposta pedagógica tem como diretrizes: o fortalecimento da autoestima e da construção da identidade; o

atendimento aos cuidados essenciais associados à superação das necessidades cotidianas; o respeito à diversidade de

expressões culturais que os abrigados manifestam; o acesso a um universo cultural amplo, rico, estimulante e

diversificado; o acesso a espaços de socialização, de vivências e de interações; o respeito ao direito da criança brincar

como forma de expressão do pensamento, de nicação; a oportunidade de desafios ao raciocínio a

lvimento pessoal de todos.partir do ambiente que os cerca e a oferta de

Nesta perspectiva, os resultados

o Curto prczo - O rompimento do ciclo da Quando o afastamento do convívio familiar for

medida mais adequad

passar a ser guardião

acolhido não fica mais

o Médio prazo

ntir a oda inado momento, o abrigo

oferta um de o, segura cuida o, assim a curto prazo o

vi d seus cias - Durante todo o

período que a criança ado acol OS ue buscam trabalhar seu

desenvolvimento i a super vtvenctas e sepa aeaa e ressignificação de sua

história de vida, buscándo o forialecimento àà cidadania, autonomia e a inserção social, estes sendo prevenções de

agravamentosereincldênc.illi '-:i'. ir .' .,1 . :i

. Longo Prazor- lndivíduos.ql famílias protegidag e restabeleaendo autgnomiare incluídas em serviços e com
i^ .., : ..".,9,,;i i-f, i.'" i.', :: ::':.'. .',,

acesso a oportunidades, o resultado a longo prazo é construído através da rede intersetorial, para fortalecer a

complementaridade das ações e evitar sobreposições, com as demais políticas públicas e instituiçôes que compõem o

adolescentes livre de qualquer violação de direitos.

Em caso de continuidade do projeto, depois de findo o término do fomento, sua continuidade se dará a partir

de parcerias estabelecidas com empresas (CNPJ), aprovação em próximos Editais e recebimento por parte da

sociedade que reconhece a importância do serviço, assim como sua responsabilidade enquanto cidadão, através de

entrega de doações de gêneros alimentícios, limpeza, higiene e os itens imprescindíveis.

Tendo em vista o real cenário pelo qual o país está passando, devido a pandemia do coronavírus SARS-CoV-2,

causador da doença Covid-19, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros

13

www.nocercrionco.org

um comum, anças ena usca



^ i§*

:_ffiJ

NACER

Associoçõo Educocionol e BeneÍicenle Pão do Vido
CNPJ 01.553.780/0001-ó0 I'tu.

NI,]CLLO DE ASSISTÊNCIA A CRIANçA
E A FAMILIA EM SITUAÇÃO OE R|SCO

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembr.qe
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

Fo n e : (09 2 ) 3 302- 6282 I 9 9 326- 6222 E- m o i I : c o n to to @ n o cer. org . b r

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19

(cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por

apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o

tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

Dados do Ministério da Saúde, atualizado em !0/O512020, registra no Brasil 11.168 óbitos e 163.427 casos

confirmados. A taxa de letalidade é de6,8%. (https://olhardieital.conl.br/coronavirus/noticia/covid-L9-brasil-

tem-o-ma ior-resistLg-de-obitos-em-24h-co m-751-caso§./98089).

No Amazonas, dados atuais demonstram que já foram contabilizados mais de l.lg8casosconfirmadoseototal

de infectados pelo novo coronavírus subiu para L1.925, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde

(FVS-AM). O boletim aponta, ainda, que, nas últimas 24h, mais 88 mortes pela doença foram contabilizadas. Agora, já são 962

pessoas que morreram com a doença no Estado. (https://e1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/09/amazonas-

reeistra-recoide-de-novos-casos-de-covid-19-em-a penas-u m-dia-e-chega-a-1L925-infectados.qhtm l)

Diante dos fatos apresenta

Casos de cormaviius m Ámdonas
PnMr. dvr t; É!jrãi! .ê $ 1l c. Ê:qi§ ê nrf,c1d :6.ê rn 3i. 14

.$li;, 1 fr, i.-i
oo,t*,*Foopron"úncianiênl,g-$,p-f 

"í,ffi llil"í,,f,il
Amazonas, através do

Decreto ns 42.145 de 31 de março de 2020, que trata da suspensão de atividades e eventos, com a finalidade de

evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo-:,
Coronavírus, foram realizadas alterações de atividades neste Plano de Trabalho, que entende a essa solicitação.

: l.::

Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescente, afastados do convívio familiar por meio de medida

protetiva, cumprindo a função protetiva e de restabelecimento de direitos, compondo uma rede de proteção que

favoreça o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de potencialidades das crianças

e adolescentes atendidos e o empoderamento de suas famílias.

OBJETIVOS ESPECíFtCOS

www.nocercnonco.org 14



* Às
vi:Ma *
s'§rf;fl;

§ {q

NACTR
7

Associoçõo Educocionol e BeneÍicênle Põo do Vido [tla:""'

CNPJ 01.553.780/0001-ó0 Ass;
Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembro

CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos
Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moil: contoto@nocer.org.br

NúctÊo oE Asst5ÍÉNcAA cRIANÇA
E À TAMIL]A €M SITUAÇÀO DÊ RISCO

01. Prestar acolhimento personalizado, com foco no eixo direito de ser, a 20 (vinte) crianças e adolescentes,

proporcionando atendimento especializado até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua

impossibilidade, o encaminhamento para família substituta;

02. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais

políticas públicas setoriais, a 20 (vinte) crianças e suas famílias, com foco o direito a participação, possibilitando o

acesso a serviços e oportunidades;

03. Favorecer o convívio familiar, trabalhando a função protetiva de 10 (dez) famílias, com foco na convivência social,

através de contato remoto, com famílias acolhedoras habilitadas, cuidadores diretos ou profissionais do serviço de

acolhimento, de forma voluntária, e padrinhos afetivos, para o acolhimento da criança ou do adolescente, em caráter

excepcional durante a pandemia.

PÚBUco-Arvo

Acolhimento de 20 (vinte) crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária, de 0 a 18 anos, afastados do

convívio familiar por meio de medida protetiva.

METAS

01. Proporcionar acolhimento personalizado e ra 20 (vinte) crianças e/ou adolescentes sob medida

uidador (es) residente (s), de

stencial forma de direitos, durante 09

de1 )famíl foco na convivência social,

protetiva, adotando ria

modoareduzirofluxo odeen dae

02. Promover acesso nte) thi

o de funcio

p

socr

meses.

03. Assegurar o mil

durante 09 meses.

EXECUCÃO DAS ATIVI DADES

I - Etapas de Execução
l--.. .,' ! i.... I i

EtaPal 1. r""r ir'-"'

cfla

1.1 Realizar Acolhimento, Recepção e inserção, assumindo atitudes facilitadoras para a inclusão da

lescente no s de acolhime nd no atendimento resencia o uso de máscaras e

disponibilizando um local para lavar as mãos e/ou álcool em gel a7O%.

Atividades - Acolhimento e Recepção: Semanal (conforme demanda)

CH: Conforme demanda Turno: Matutino e Vespertino

Profissionais envolvidos: Assistente Social e/ou Psicólogo

Objetivo: Ser acolhido em condições de dignidade; recebimento de documentos e registro de fotos.

1.2 Realizar atividades que possibilitem o fortalecimento de habilidades, aptidões, capacidades e

competências das crianças e adolescentes, de modo a fortalecer gradativamente sua autonomia.

15
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8Atividades:

r' Oficinas Lúdicas - educativas

Dias da Semana: Semanal CH: 2 horas/dia Turno: Matutino/Vespertino

Profissionais envolvidos: Educadora Social

Objetivo: Desenvolver habilidades e capacidades.

/ Atividades Físicas (vídeo aula através do Youtube)

Dias da Semana:Semanal CH: 2 horas/dia Turno: Matutino/Vespertino

Profissionais envolvidos: Educadora Social e as Cuidadoras

Objetivo: Aumentar a força e a resistência ajudando a construir ossos e músculos saudáveis

,/ Cinema em Casa

Dias da Semana: 1 vez por semana CH: 2 horas/dia Turno: Matutino/Vespertino

Profissionais envolvidos: Equipe Técnica de plantão.

Objetivo: Conhecer coisas novas, aprender palavras em outros idiomas e, até mesmo, absorver valores.

/ Banho de Piscina

Dias da Semana: 1Sábado/mês. CH: 3 horaydiq

Profissionais envolvidos: Equipe Técnica

Objetivo: Divertimento e lazer.

/ Roda de Conversa com

Dias da Semana: Semanal CH: 2

Profissionais envolvidos: Equipe de pla

Objetivo ha ese

Dias da Sema 3h

Profission

Objetivo:

Eq

beleza, prevenção ao Covid-19, e outros temas atuais.

tutino/Vespertino

a

VI aulas e cha e

atutin

bem

o

af entos.

2.L Restabelecer vínculos sociais e de convivência comunitária, alravés da articulação da rede de serviços

socioassistenciais e S icos da

situação da criança/a como rante o

Etapa 2

período da pandemia.

Atividade: Articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de Direitos, em modo remoto.

Profissionais envolvidos: Equipe de plantão.

Objetivo: Desenvolvimento saudável da criança e do adolescente durante o período de acolhimento

Atividade: Realização de encaminhamento

Dias da Semana: Semanal CH: conforme demanda Turno: Matutino/ vespertino

Profissionais envolvidos: Assistente Social/ Psicóloga e/ou Equipe de plantão

www.nocercnonco.org t6
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objetivo: Encaminhamento dos acolhidos, em extrema necessidade, somente para hospitais e postos de

saúde, tomando as medidas de prevenção previstas pelo Ministério da Saúde, reduzindo o máximo o risco de

contaminação.

Etapa 3

3.1 Realizar treinamentos, em modo remoto, para as famílias cadastradas, e a busca por novas famílias,

visando a continuidade do serviço de apadrinhamento.

Atividade: Treinamentos online, através de plataformas gratuitas.

Dias da Semana: Mensal CH: 2h Turno: Matutino

Profissionais envolvidos: Assistente Social/ psicóloga

Objetivo: Resgatar e/ou fortalecer os vínculos familiares e comunitários visando o desacolhimento.

3.2 Viabilizar a reintegração familiar de crianças e ad olescentes, quando observadas condições seguras para

cuidado e proteção junto à família de origem, com a qual a criança ou adolescente tenha vínculo,

referenciando-se estes casos para acompan e remoto, pelo Centro de Referência Especializado de

Acolhimento.Assistência Social - CREAS ou pela equipe

Atividade: Entrevista com as famílias, em m moto, para buscar informações que sustente se a família

tem condições s rece a cna o ia

Quantidade al.

Dias da Sema m d 2h rno

Profissionais

Objetivo: Pro o de liares cializan I de proteção e cuidados

quanto família

3.3 Resgatar'o processo de certiflcação de Família Acolhedora, que ficou pendente de visita institucional,

devido o inicio Oa Éan{.emiàinal-aig.idé dê"Md'naus, para o desac-olhimento seguro das crianbas e adolescentes, em

modalidade de família acolhedora,r tendo,.ep"vista ,Que a .Famílja Acolhedora.oferçce e garante cuidados,;
individualizados em ambiente familiar e afetuoso para as criánças ê ôs adoleiàentes.

Atividade: Entrar em contato, por meio remoto, com o órgão competente para viabilizar o processo de

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez d
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

dolesa

desacolhimento, em modalidade de família acolhedora, bem como proporcionar treinamentos para a habilitação de

novas famílias acolhedoras.

Dias da Semana: Quinzenal CH: Conforme da demanda Turno: Matutino/Vespertino

Profissionais envolvidos: Assistente Social/ psicóloga

Objetivo: Assegurar a proteção da criança e do adolescente contra a transmissibilidade do novo Coronavírus,

Covid-19, oferecendo e garantindo cuidados individualizados em ambiente familiar e afetuoso para as crianças e os

adolescentes.

www.nocercnonco.org
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Etapa de Conclusão

Para monitoramento e avaliação serão apresentados relatório de cumprimento das atividades e

apresentados ao CREAS e a SEAS, conforme os parâmetros de aferição de resultados.

6. CRONOGRAMADE DAS ATIVIDADES

01. Proporcionar
acolhimento
personalizado e

especializado para 20
(vinte) crianças e/ou
adolescentes sob
medida protetiva,
adotando
temporariamente o
regime de
funcionamento
emergencial com
cuidador (es)

residente (s), de

modo a reduzir o
fluxo diário de

entrada e saída de
profissionais, durante
09 meses.

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembro
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos Â§!i

Fo n e : ( 09 2 ) 3 302- 6282 I I 9 326- 6222 E- m o i I : c o n to to @ n o c er. org . br

lndicador Físico Duração

Meta Etapa Fase Especificação Unidade Quant. lnicio Término

Serviço - Acolhimento e

Recepção: Semanal
(conforme demanda)
CH: conforme demanda
Turno: Matutino e

Vespertino
Profissionais envolvidos:
Assistente Social e/ou

' LúdicasOficinas

Ser acolhido
rcoPs ogo

rece

em

cond

Crianças e

adolescentes

Crianças e

l.l Realizar

Acolhimento,
Recepção e inserção,

assumindo atitudes
facilitadoras para a

inclusão da

cria nça/a do lescente

no serviço de

acolhimento, exigindo
o uso de máscaras e

disponibilizando um

local para lavar as

mãos e/ou álcool em
gel a 70e/o.

1.2 Realizar atividades

, ti i....t t' . ,, . :.

e

s

e

de

a

nto

ado

afo
mente

cna n

que

forta
o

de

capa
com

atravésdo-Youtubç) 
'da sàúàná: Semahd

c1l: J horas/dia Turno:

,Mà.tutinó/Vespe,rtinô :.,.',
Profissionais envolvidos:
Educadora Social e as

Cuidadoras

des

)unho/2020

Junho/2020

Junho/2020

Março/2OZL

Março/2Q21

Março/202t

Crianças e
adolescentes

Junho/2020 Março/2021

força e a resistência

ajudando a construir
ossos e múscu los

saudáveis.

Cinema em Casa

Dias da Semana: 1 vez
por semana

CH: 2 horas/dia Turno:
Matutino/Vespertino
Profissionais envolvidos:

Técnica de

www.nocercnonco.org 18



al

au las

de

pla ntão.
Objetivo: Conhecer
coisas novas, aprender
palavras em outros
idiomas e, até mesmo,
absorver valores.

Banho de Piscina

Dias da Semana: 1

Sábado/mês.

CH: 3 horas/dia
Profissionais envolvidos:
Equipe Técnica de
plantão.
Objetivo: Divertimento e

laze r.

Roda de Conversa com
temas sobre: culinária,
beleza, prevenção ao
Covid-19, e outros temas

Matutino/Vespertino

. 
'QgPenlotiie1

ca

ha

e

de Plantão

bem
heci

ias da

3ho

Equipe de

Objetivo: Desenvolver

a

ia

Crianças e

adolescentes

Crianças e

Adolescentes

e

Junho/2020

Junho/2020

Junho/2020

Março/202I

Março/2027

Março/2021

2. Promover acesso a

20 (vinte) acolhidos a

rede socioassistencial

2.L Restabelecer
vínculos sociais e de

convivência demais

Atividade: Articulação
interinstitucional com os Criança e Junho/2020 Março/2027

.-. s {Àsks!
sSrirS

s wrv-' §

NACTR
Associoçôo Educocionol e Beneficente Pôo do Vido

CNPJ 01.553.780/0001-ó0 N,j
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Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembro
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moil: contoto@nocer.org.br

garantia de direitos,
durante 09 meses.

como da comunitária, através
da articulação da rede
de serviços
socioassistenciais e

outras políticas
públicas setoriais:
saúde; educação
formal: cultura, lazer;
aspectos jurídicos da

situação da

cria nça/adolescente,
tendo como objetivo
o acesso ao sistema

de Direitos, em modo
remoto.
Dias da Semana: Semanal
(conforme a demanda)
CH: 2 horas/dia
Profissionais envolvidos:
Equipe de plantão.
Objetivo:
Desenvolvimento
saudável da criança e do
adolescente durante o
período de acolhimento

t9
www.nocercrionco.org
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03. Assegurar o

convívio familiar,

trabalhando a função

protetiva de 10 (dez)

famílias, com foco na

convivência social,

durante 09 meses.

tJ
llo,.

de garantia, em modo
remoto, durante o
período da pandemia.

Atividade: Realização de
encaminhamento
Dias da Semana: Semanal
CH: conforme demanda
Turno: Matutino/
vespertino
Profissionais envolvidos:
Assistente Socia l/
Psicóloga e/ou Equipe de
plantão

Objetivo:
Encaminhamênto dos
acolhidos, em extrema
necessidade, somente
para hospitais e postos de
saúde, tomando as

medidas de prevenção
previstas pelo Ministério
da Saúde, reduzindo o
máximo o. risco de
contami

Criança e

adolescente
20 Junho/2020 Março/2027

10

10

3.1 Realizar
treinamentos, em
modo remoto, para as

famílias cadastradas, e

a busca por novas

3.2 Viabilizar a

reintegração familiar
de . crianças e

aao§sçe{iê1, qúq;,oo i
observadas condições

segúras,'pari. çuidadô,
e protàção' juntóià'
família de origem,
nuclear ou extensa,
comaqualacriança

fa

de

Atividade: Entrevista com
as famílias, em modo
remoto, para buscar
informações qúe sustente
se a família tem
lcondiçõgs.j segurás para i
receber a criança ou o
adolescente ao convívio
familiar.

Quantidade: Semanal.

P

os

Matuti
Dias

online,
platafo

CH: 2h

Família

Família Junho/2020

Junho/2020

:,,

Março/2021,

Março/202t

ou adolescente tenha
víncu lo,

refe rencia ndo-se
estes casos para

acompanhamento,
ainda que remoto,
pelo Centro de
Referência

Especializado de
Assistência Social

CREAS ou pela equipe
técnica do Serviço de
Acolhimento.

Dias da Semana:
Conforme a demanda
CH: 2h Turno: Matutino
Profissionais envolvidos:
Assistente Social/
Psicóloga

Objetivo: Promover o
fortalecimento de
vínculos familiares
potencializando o papel

de proteção e cuidados
quanto família.

www.nocercnonco.org 20
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7. PROCEDIM ENTOS METODOTÓG!COS

Associoçõo Educocionole BeneÍicente Põo do Vido
CNPJ 0t .553.780/0001-ó0 No:

Ruo 35, N 02 Conjunto Costelo Bronco - Porque Dez de Novembrosss.,
CEP. ó9055-530 - Monous - Amozonos

Fone: (092)3302-6282199326-6222 E-moil: contoto@nocer.org.br

rantin
ividual

Atividade: Entrar em
contato, por meio
remoto, com o órgão
competente para

viabilizar o processo de
certificação, e dada a

certificação, entrar em
contato com as famílias já
habilitadas para iniciar o
processo de
desacolhimento, em
modalidade de família
acolhedora, bem como
proporcionar

treinamentos para a

habilitação de novas
famílias acolhedoras.
Dias da Semana:

Quinzenal

proteção

da

Pi

sibilidade

Matutin

a

contra
cnança

CH:

dema

o

e

dados
em

e

3.3 Resgatar o
processo de

certificação de Família

Acolhedora, que ficou
pendente de visita
institucional, devido o
início da pandemia na

cidade de Manaus,
para o

desacolhimento
seguro das crianças e

adolescentes, em
modalidade de família
acolhedora, tendo em
vista que a Família
Acolhedora oferece e

garante cuidados
individualizados em
ambiente familiar e

afetuoso para as

crianças e os

adolescentes.

os adol

fa
oso as

10 Junho/2020

,i

Março/2021

Quondo o ofostamento do convÍvio fomiliar for medida mais adequoda para se gorantir o proteção do crionça e do

odolescente em determinodo momento, esforços devem ser empreendidos poro viobilizor, no menor tempo possível, o

retorno seguro ao convívio fomiliar, prioritoriomente no fomílio de origem e, excepcionolmente, em fomílio substituto

(adoçdo, guordo e tutelo), conforme Capítulo lll, Seçõo ltt do ECA.

Considerando que afastamento traz profundas implicações, tanto para a criança ou para o adolescente, deve-se

recorrer a esta medida apenas quando representar o melhor interesse da criança ou do adolescente e o menor prejuízo ao

seu processo de desenvolvimento. Destaca-se que tal medida deve ser aplicada apenas nos casos em que não for possível

realizar uma intervenção mantendo a criança ou adolescente no convívio com sua família (nuclear ou extensa).

2l
www.nocercnonco.org
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I A FAMIIA EM SITUAÇÃO DT R SCO

Atentando a esta realidade, que o acolhimento é medida provisória e excepcional, os procedimentos

metodológicos realizados no NACER, baseia-se na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Orientações

Técnicas para o Serviço de Acolhimento lnstitucional e Estatuto da Criança e Adolescente, realizado através de um

atendimento especializado, com padrões de dignidade, em caráter provisório.

O ambiente e cuidados buscam ser facilitadores do desenvolvimento, de modo a favorecer, dentre outros

aspectos:

01. Seu desenvolvimento integral;

02. A superação de vivências de separação e violência;

03. A apropriação e ressignificação de sua história de vida; e

04. O fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social

O acolhimento e recepção ocorrerão diretamente pelo setor Psicossocial, pela equipe técnica, com a entrega da

criança e adolescente por oficiais de proteção.

A constituição e ação compartilhada da equipe técnica (coordenador, profissionais de psicologia, serviço social,

de origem, extensa ou co

vínculos e a revinculação

convívio familiar e/ou ou

ecidos estes in

qu possível,

(a

e o

r a manutenção dos

nça ou adolescente ao

S

É função prioritáría equ borar SO o; relatório de intervenção

mília ou vínculo afetivoindividual e familiar dos aco idos; viabil de visitas e

(considerando a história pessoal e legal de cada criança e adolescente), considerando o processo judicial, de autorização,

que está implicado e os preceitos sobre o cuidado referendados no E.C.A.

Além do acima expostelã.-q,3.ll,.lyçu"s.da goujne 16cnic?:1 ,:, I , , ,, l

- Entrevistas e atendimentos individuais, familiares ou grupais;

- Buscar sua história de vida, escolar, familiar, social, comunitária e de saúde do acolhido;

id sua

nos órgãos de direitos;

- Contatar com os diferentes atores institucionais para construir a história de vida do acolhido (s);

- Ouvir da criança e adolescente suas expectativas com relação ao acolhimento;

- Realizar Visita domiciliar, importante recurso para conhecer o contexto e a dinâmica familiar e identificar

demandas, necessidades, vulnerabilidades e riscos. A visita possibilita uma aproximação com a família e a construção de

um vínculo de confiança, necessário para o desenvolvimento do trabalho.

- Abrir e registrar no prontuário técnico para cada acolhido, com registro sistemático, sendo este o Plano lndividual

www.nocercnonco.org 22
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de Atendimento - PlA, para envio ao processo da criança e adolescente, no Juizado da lnfância e Juventude, conforme

estabelece a Lei 12.201012OO9;

- Acompanhar em consultas médicas, psicológicas, psiquiátricas, quando necessário;

- Estabelecer os procedimentos necessários para a que o abrigado estabeleça sua autonomia, participe de

atividades externas para seu desenvolvimento social, psíquico, educativo, emocional e de saúde;

- Elaborar junto com o administrativo e enviar listagem completa das crianças e adolescentes acolhidas

mensalmente ao Juizado, para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade;

- Proporcionar a desvinculação da criança, do adolescente ou mesmo o grupo de irmãos com sua família nuclear ou

extensa (quando possível);

- Acompanhar, quando do desligamento, a criança, o adolescente e/ou o grupo de irmãos no retorno a

comunidade, firmando a relação com o CRAS ou CREAS da região, garantindo o acompanhamento sistemático da mesma

no território;

- Trabalhar com os cuidadores e auxiliar de cuidadores a inclusão do (s) acolhidos na rede escolar, de saúde, entre,,',
outras;

Dentro o conjunto de iniciativas que promovem à: partiiipação coletiva de crianças e adolescentes, relacionamos as
.:

Atividades de convívio e organização da vida cotidiana, alérn dô convívio familiar grupal e social, estão as Oficinas Lúdicas e

Atividades de passeios e lazer, que buscam desenvolver capacidades para autocuidado, construir projetos de vida e

alcançar a autonomia, indo, m, pa seJam suJ mente, desenvolvemos a

Oficina Master Jr., que

das habilidades sociais,

m uca ntil, no aperfeiçoamento

oe a de s discipli Minha História que cada

acolhido confecciona seu á a ativi e expressão para que cada

criança ou adolescente aco e roprie sua de

Os Serviços de o Sistema Único de r( interface com outros

serviços da rede socioassistencial, quanto com demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. A atuação basear-se no

princípio da incompletude institucional, com isso, não ofertamos atividades que sejam da competência de outros serviços.

A proteção integral .,qy",,I,.ê,,,T,,!irei!9 1s ill?nqf ef!,a4ote,grrn1es.e19lh!!ori:lo,:':o,,,radas por meio da

utilização de equipamentos comunitários e da rede de serviços local.'Dessa forma, para que as intervenções realizadas

junto às crianças e aos adolescentes acolhidos e suas famílias sejam efetivas, é necessário que haja uma estreita

zendOfici

Proteção, com endereço, contato e o papel de cada instância que compõe a rede de serviços local e o Sistema de Garantia

de Direitos: Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Sistema Educacional e Sistema Judiciário. Como

demonstração quantitativa de usuários e familiares inseridos na Rede Socioassistencial e demais políticas públicas, no ano

de 2018, foram realizados cerca de 210 encaminhamentos, sendo a área da Saúde e Escolar as mais demandadas.

Trabalhar com as famílias das crianças e dos adolescentes acolhidos em abrigos ou implica compreender sua

configuração, buscar suas competências e entender sua inserção na comunidade. O trabalho com essas famílias precisa

favorecer a superação das questões, por vezes bastante complexas, que contribuíram para o afastamento da criança ou

www.nocercnonco.org
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adolescente do convívio familiar.

É importante compreender como as famílias estão vivenciando a situação de afastamento de seus filhos e

potencializá-las para a retomada do convívio e exercício de seu papel de proteção e cuidados. As crenças e significados

construídos pelas famílias acolhedoras e pelos profissionais do serviço de acolhimento acerca das famílias de origem e

vice-versa influenciam a relação entre estas e o serviço de acolhimento.

Nesse sentido, é importante atentar para a forma como as famílias das crianças e adolescentes são significadas. É

preciso atentar para que essas famílias não podem ser consideradas "capazes" ou "incapazes", "estruturadas" ou

"desestruturadas", "parte do problema" ou "agente transformador", porem ser consideradas famílias como "aliados" ou

"raptores de seus filhos".

O Projeto Político Pedagógico do NACER prever no funcionamento do serviço e no trabalho com as famílias,

estratégias de reinserção dos usuários ao convívio familiar e comunitário, que promovam o fortalecimento dos vínculos

das crianças e adolescentes com suas famílias, sendo

r Flexibilidade nos horários de visitas. É acordado com a família de origem horários e periodicidade das visitas à

criança e ao adolescente. O esquema de visitação,durê I",f flexível e baseado na observação da realidade familiar e

das dificuldades de acesso da família ao serviço (horários de trabalho, distância, transporte, etc.). Devendo ser

organizadas, ainda, atividades que incluam a partlcipação da família;

o Participação da família na organização e comemoração de aniversários e outras datas comemorativas, sempre que

possível;

o Rodas de aproxr ed aspectos, favorece a

oio mútuos. Possibilita acomunrcaçao com

reflexão sobre as

cad famílias e rendiza

da famíl garan reitos de seus membros ea

sobre os aspectos n acolhi ialização rsos da família para o

engajamento nas ações n rias para retomada do convívio fami ar com a olescente

o ParticipaÇão dos familiares nas reuniões da escola do filho e consultas de saúde.

O acompanhamento psicossocial nesse momento é fundamental para auxiliar a família, a criança e o adolescente a

construírem novas possibilidades para,estaremjtln!-oq!?p:::pr dê.sep1açãg vv,r., O ,lp1:-tf,lo1:tl"nrl será fundamental,

ainda, para que a família se aproprie de novos padrões de relacionamento mais saudáveis e favorecedores do

desenvolvimento.

março de 2020; CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde ne 454, de 20 de março de 2020, que declara a

condição de transmissão comunitária do novo Coronavírus (Covid-19) em todo o território nacional e a necessidade de

envidar todos os esforços para reduzir a transmissibilidade; CONSIDERANDO a Nota Pública Conjunta do Ministério da

Cidadania e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de 20 de março de 2020, sobre as medidas de prevenção

ao novo Coronavírus (COVID-19) nas Unidades de Acolhimento lnstitucional; CONSIDERANDO a Resolução CNJ ne

3!3/2O2O, que estabelece o regime de Plantão Extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços, visando

prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso à Justiça neste período emergencial, foram

ecao o m e pe
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i-iÊ 7
NúctEo oE AsSrsTtNctAA CRIANçA

E A EAMÍL]A EM SITUAÇÂO DE RISCO

realizadas adeq uações neste Plano de Trabalho, com o objetivo de atender as recomendações dadas diante das

considerações acima mencionadas.

8. PARÂMETROS DE AFERTçÃO DOS RESULTADOS

01. Prestar acolhimento
personalizado, com foco no eixo
direito de ser, a 20 (vinte) crianças e

adolescentes, proporcionando
atendimento especializado até que
seja viabilizado o retorno à família de
origem ou, na sua impossibilidade, o
encaminhamento para família
su bstituta.

- Número de crianças e adolescente

acolhidos.

- Lista de Acolhidos;

- Guia de Acolhimento;

02. Promover acesso à rede
socioassistencial, aos demais órgãos
do Sistema de Garantia de Direitos e

às demais políticas públicas setoriais,
a 20 (vinte) crianças e suas famíllas,
com foco o direito a participação,
possibilitando o acesso a serviços e

oportunidades.

- Número de crianças, adolescentes e

famílias encaminhadas.

,,:

- Encaminhamento;

- Registro de Atendimento;
- Registro Fotográfico.

03. Favorecer o convívio familiar,
trabalhando a função protetiva de 10
(dez) famílias, com foco na

convivência social,
contato remoto,

diretos ou profissionais
acolhimento, de forma
padrinhos afetivos,

durante a pandemia.

: I I i.r , I

famíli
acolhedoras

acolhimento da

adolescente, em ca

e

para a fam

u ra nte

extensa ou

e desacolhimento- Aumentar o - Relatório de Atividades, contendo os

pessoa contactada (nome,

bem como o assunto

observações coletadas

rsa;

e-mall (caso necessário),

ntações ou informações

ra o assunto tratado;

autorizem todo e qualquer procedimento

. cedido a-lnstituição.

.. '.,,,r.:: i

dados da

rao rio documentos que

CPF ou RG), data e

25
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9. DESCRTçÃO DAS RECETTAS E DESPESAS

9.1. RECEITAS PREVISTAS

9.2. DETATHAMENTO DAS DESPESAS

9.4 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VATOR PARA CADA

l\

.1

REPASSE SEAS ADITIVO Rs 326.844,18

Psicóloga Rs 21.870,00

Assistente Social Rs 21.870,00

Assessora Adm inistrativa Rs 21.870,00

Educadora Social Nível Médio Rs 18.315,18

Educadora Social Nível Superior R5 22.770,0O

Cuidadora Rs 78.348,69

Rs 33.s78,28

Rs 22.248,00

Aluguellmóvel Rs 37.800,00

Encargo INSS Rs 48.174,03

ORDEM ESPECTFTCAçÃO

QTDE DE

PROFtSStO

NAIS

QTDE DE

MESES

VALOR

MENSAT (Rs)
VATOR TOTAT

(Rs)

DESCRTçÃO DA

ATIVIDADE

2L.870
Assistente Social Rs 2.430,00 Rs 21.870,00

liza r

indo

Acolhimento,
e inserção,

atitudes

Educadora Social Nível

Médio
Rs 2.035,02 Rs 18.315,18

Educadora Social Nível

Su
Rs 2.530,00 R5 22.770,00

Cuidadora Rs 1.243,63 Rs 78.348,6
Auxiliar de Cuidadora Rs 33.s7 28

Cozinheira Rs 1.

ellmóvel

mada

da

o seu
proteção e cuidados.

ça/adolescente,

mento de

do e26ício
papel de

ndo: Acolhimento,

ção do serviço com
(dez) famílias de

origem, com orientação
da equipe técnica, na

perspectiva do
fortalecimento de

vínculos com a criança e

para

quanto a
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1
NÚCLEo oE §sIsTÊNcIAA cRIANÇA
Ê a FAMíLA EM stTUAÇÃo DE Rtsco

ORDEM rsercrrrcaçÃo
qTD DE

PROFTSStONATS
QTD DE

MESES

VATOR MENSAT
(Rs)

VALOR TOTAT
(Rst

DESCR]çÃO DA
ATIVIDADE

L INSS PATRONAL 17 09 RS s.352,57 Rs 48.174,03

Realizar Acolhimento,
Recepção e inserção,
assumindo atitudes
facilitadoras para a

inclusão da

criança/adolescente,
sendo: Acolhimento,
Recebimento de
documentos.

útaçao do serviço
/com LO (dez) famílias
de origem, com
orientação da equipe
técnica, na

perspectiva do
fortalecimento de
vínculos com a crlança

e adolescente para

potencializa-la quanto
a retomada do
exercício do seu papel
de proteção e

cuidados.

326.844,L8

27
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11. DECTARAçÃO DO pARCEtRO pR!VADO:

OBSERVAçÃO: Quando o prestada pelo parceiro privado datar de mais de 30 (trinta) dias, exigir-se-á a sua
retificação para celebra ção do Termo de Fomento ou Termo de parceria.

12. APROVAçÃO prlo pARcEtRo púBltco:

Na qualidade de representante legal do parceiro
Amazonas, para os efeitos e sob as penas da Le
inadimplência do proponente com o Tesouro Estadu
estadual que impeça a transferência dos recursos.

privado, declaro, para fins de prova junto ao Estado do
i, que inexiste qualquer débito de mora ou situação de
al ou qualquer órgão ou entidade da administração pública

Pede Deferimento,

Manaus, de _de2O2O.

APROVADO:

LOCAL E DATA:

RO PÚBLICO:

(Representante rSOS N

UAUL/) 0

P

e

,.§


