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PERFIL DA INSTITUIÇÃO  

 
O GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA – GEB foi fundado em 15 de janeiro de 1964.  
Comemora portanto em 2014 o seu jubileu de ouro:50 anos de aniversário de fundação. 

 
Nasceu e continua com o firme propósito de servir ao próximo. O GEB é uma instituição sem fins lucrativos, declarada 
de utilidade pública federal, estadual e municipal, além de possuir os devidos registros no Serviço Social do Estado, 
no Conselho Nacional de Serviço Social, no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções. 

 
REGISTROS DA ENTIDADE 

 

 Declarado de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 90.564 de 27/11/1984. D O U de 28/11/1984. 
 Declarado de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto de 14/11/1969. D O E nº 220 pág. 3. 

 Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 8.765 de 30/04/1970. 
 Registrado no C. N. P. J. sob o nº 61.989.000/0001-50 (Matriz) ;possui mais 4 filiais com CNPJ e CNAE 

específicos(vide tabela mais a frente) 
 Registrado no Serviço Social do Estado sob o n° 1.667. 

 Registrado no Conselho Nacional de Serviço sob o nº 203.959. 

 Registrado no Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções sob o nº 2.054. 
 Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social COMAS-SP, sob o nº 691/2012. 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social sob o nº RCEBAS 0202/2002. 
 Estatutos registrados no 4° Registro de Títulos e Documentos da Capital do Estado de S. Paulo, sob o nº A 000 

14.270 em 22/09/1964. 
 

A cada ano o GEB intensifica seu trabalho de promoção e assistência social principalmente na região de Brasilândia, 
na zona Norte do município de São Paulo ,e na região de Perdizes e Bela Vista, respectivamente na zona Oeste e no 
centro de São Paulo. 

Conforme reza o artigo 1º do Capítulo I de seu estatuto, temos : 
“Sob a denominação de Grupo Espírita Batuíra , fica constituída uma Associação Civil, sem fins lucrativos, que não 
distribui resultados , dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou 
pretexto, de duração ilimitada, com sede e foro na cidade de São Paulo ...” 
 

  O GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA é, portanto, uma Associação Civil com o caráter de assistência social, religioso e 

educacional, sem fins lucrativos, tendo por finalidade o estudo e a divulgação do Espiritismo e a prática da caridade 
moral e material, por todos os meios ao seu alcance. Entre seus principais objetivos de seu estatuto destacam-se, 

entre outros ,os seguintes itens :  
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 difundir a Doutrina Espírita por todos os meios, na sua missão de espiritualização da humanidade; 
 praticar a caridade espiritual, moral e material, por todos os meios ao seu alcance, através de obras de caráter 

beneficente, totalmente gratuitas, assistindo a todos sem distinção de classe, sexo, cor ou raça, nacionalidade 
ou religião; 

 trabalhar, sem sectarismo pessoal ou de grupo, pela efetivação da fraternidade humana através do estudo 
prático e difusão do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita. 

 oferecer atividades educacionais inteiramente gratuitas, como Creche/ Educação Infantil para crianças em 
idade pré-escolar, cursos para Gestantes e cursos de formação profissional para jovens e adultos. 

 
 

Para o atendimento de todas essas atividades o Grupo Espírita Batuíra mantém 5 unidades : uma matriz, a 

Unidade Doutrinária Spartaco Ghilardi e mais 4 filiais, a saber: Centro de Educação Infantil Batuíra,Espaço 
Apinagés,Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra e Unidade Assistencial Dona Aninha, onde são realizadas várias 
atividades voltadas para o atendimento totalmente gratuito a pessoas e famílias carentes em 4 distintas áreas de 

atuação, a saber: doutrinária,educação, assistência/promoção social e saúde.  
 
A seguir mostramos de forma resumida os detalhes do cadastro CNPJ de nossas 5 unidades: 

 

 
Face à extensa gama de atividades desenvolvidas, o GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA tem a ASSISTÊNCIA SOCIAL 

como área de atuação preponderante, conforme critério de enquadramento definido no § 2ºdo item VII do Artigo 

11 da Resolução n° 528/2011 do COMAS, datada de 03 de março de 2011. 
Baseado nas demonstrações contábeis de 2013, temos o seguinte ranking de proporção de despesas por área 
de atuação: 1) Assistência Social:51,0 %; 2) Educação :34,9%; 3) Doutrinária: 11,8%;4) Saúde: 0,2% ;5) Áreas 

não operacionais : 2,1% 
 

FOCO DE ATUAÇÃO ↓  DESPESAS TOTAIS EM 2013 % POR FOCO DE 

  (R$) ATUAÇÃO 

Doutrina 232.040,63 11,8% 

Educação 686.289,65 34,9% 

Assistência Social 1.002.887,45 51,0% 

Saúde 3.932,89 0,2% 

Áreas não operacionais 41.295,37 2,1% 

DESPESAS TOTAIS (R$) 1.966.445,99 100,0% 
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Passamos a seguir a descrever as atividades desempenhadas em 2013 com ênfase na descrição das ATIVIDADES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e das ATIVIDADES EDUCACIONAIS. Desta feita estamos nos utilizando, dentro do possível, do 
modelo sugerido pelo item V do Artigo 11 da Resolução n º528/2011 do COMAS datada de 03 de março de 2011, o 

qual pede que se evidencie os seguintes pontos para as ações executadas: 
a. finalidades estatutárias 
b. objetivos, 

c. origem dos recursos, 
d. infraestrutura, 
e. identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício sócio assistencial executado, 

informando, respectivamente: 
1) o público alvo, 
2) capacidade de atendimento, 

3) recursos financeiros utilizados, 
4) recursos humanos envolvidos, 
5) abrangência territorial, 

6) demonstração da forma de participação dos usuários 
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I.Atividades Doutrinárias 

 

UNIDADE DOUTRINÁRIA SPARTACO GHILARDI 
Rua Caiuby, 1306 – Perdizes – São Paulo – SP 

CNPJ 61.989.000/0001-50 

 
 
Nesta unidade funcionam basicamente todas as atividades de divulgação e estudo da Doutrina Espírita, além da 
Diretoria, Administração, Recepção, Livraria e Secretaria, havendo somente uma atividade de assistência social, 

chamada de Ronda Noturna. 
  

      

1. Diretoria e Administração 
  

2. Secretaria Geral. 
  
3. Recepção. 

Balcão de informações, colocado na entrada do centro com uma equipe de voluntários que fornece horários das 
atividades da casa, mensagens espirituais impressas, Batuíra Jornal, informações matrículas de cursos, etc. 
   

4. Livraria. 
Espaço existente no saguão de entrada que oferece ao público frequentador diversas opções de livros que abordam 
assuntos, temas e autores de obras da Doutrina Espírita. 

 
5.Atividades doutrinárias: 
As atividades da área doutrinária procuram despertar nas pessoas a motivação para a aquisição de novos valores 

morais, calcados nos ensinamentos e no evangelho de Jesus, tendo como base os ensinamentos da Codificação  
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Espírita, elaborada por Allan Kardec. Essas atividades são realizadas em todos os dias da semana conforme quadro da 

folha seguinte, sendo todas elas realizadas integralmente por voluntários. 

 

 

 
5.1  Curso Básico de Espiritismo. 

Curso com duração de quarenta semanas, de março a novembro, que permite uma visão geral dos livros da 
Codificação Espírita elaborada por Allan Kardec. Foram atendidos 191 (cento e noventa e um) alunos, em dois 
períodos (tarde e noite), com um total de 23 monitores voluntários. 

 
5.2  Centro de Orientação, Estudos e Educação da Mediunidade-COEEM. 
Curso com duração de dois anos, voltado para o conhecimento da teoria e da prática da mediunidade, com base 

no Livro dos Médiuns. Foram atendidos 156 (cento e cinquenta e seis) alunos, em dois períodos (tarde e noite). 
 
5.3  Grupos de estudo de obras espíritas. 

Estudo sequencial de livros tais como: Evangelho segundo o Espiritismo, A Gênese, O Livro dos Espíritos, obras de 
André Luiz e Emmanuel. Foram atendidos 90 (noventa) alunos, em dois períodos (tarde e noite). 

 
5.4  Educação e Desenvolvimento da Mediunidade. 
Para os alunos que fizeram o COEEM, mencionado no item 5.2, existe a possibilidade de desenvolvimento da 

mediunidade de psicofonia, atividade semanal ou no período da tarde ou da noite. A atividade consiste primeira 
mente de uma parte teórica de meia hora e em seguida de uma parte prática com uma hora de duração. Foram 
realizadas 260 (duzentas e sessenta) reuniões, atendendo 130 (cento e trinta) pessoas. 

 
5.5  Psicografia. 
Para os alunos que fizeram o COEEM, mencionado no item 5.2, existe a possibilidade de desenvolvimento da 

mediunidade de psicografia, atividade realizada aos sábados, semanalmente, no período da tarde. A atividade  
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consiste primeiramente de uma parte teórica de meia hora e em seguida de uma parte prática com uma hora de 
duração. Foram realizadas 40 (quarenta) reuniões, atendendo 23 (vinte e três) médiuns psicógrafos. 

 
5.6  Desobsessão. 
Atividade privativa, realizada semanalmente com o concurso de aproximadamente 25 (vinte cinco) médiuns, que 

visa ao conforto espiritual de pessoas que passam por aflições, angústias, etc. Foram realizadas 135 (cento e 
trinta e cinco) reuniões. 
 

5.7  Orientação fraterna. 
Atendimentos individuais, oferecidos ou a pessoas que chegam pela primeira vez ao centro, orientando-as quanto 
às atividades e horários do funcionamento da casa ou a pessoas que procuram aconselhamento para seus 

problemas. Foram atendidas 1.445 (hum mil quatrocentos e quarenta e cinco) pessoas, por uma equipe composta 
de 8 (oito) recepcionistas e 7 (sete) orientadores fraternos.  
 

      5.8  Serviço de Passes. 
Passe individual que visa a reequilibrar o lado emocional e espiritual das pessoas que procuram o centro. Foram 
aplicados 67.000 (sessenta e sete mil) passes, por uma equipe de 190 (cento e noventa) médiuns passistas, 

todos voluntários, divididos em 22 equipes. 
 

     5.9  Serviço de passes em domicílio (Samaritanos).  

Passe individual que visa reequilibrar o lado emocional e espiritual das pessoas que estão impossibilitadas de 
frequentar o centro, seja por doença ou idade avançada. Foram aplicados 255 (duzentos e cinquenta e cinco) 

passes, por uma equipe de 33 (trinta e três) médiuns passistas, todos voluntários. 
 
5.10 Fluidoterapia. 

Atividade de atendimento espiritual que consiste de duas mini palestras e passes realizadas 3 (três) vezes por 
semana, no período da noite. Em 2012, aconteceram 150 (cento e cinquenta) reuniões com uma equipe de 150 
(cento e cinquenta) voluntários, dos quais 65 (sessenta e cinco) expositores que ministram as palestras. 

 
5.11 Palestras Públicas. 
Foram proferidas 900 (novecentas) palestras no ano sobre temas que abordam a Doutrina Espírita, o Evangelho 

de Jesus, temas ligados à saúde espiritual, família, etc. A condução destas palestras foi realizada 124 (cento e 
vinte e quatro) voluntários, atendendo-se a um público de cerca de 1.400 (hum mil e quatrocentas) pessoas por 
semana.  

 
5.12 Mocidade. 
Consiste em reuniões semanais para jovens, a partir dos 17 (dezessete) anos, os quais estudam temas da 

Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus, além de temas atuais de interesse desta faixa etária. Foram atendidos 
em média 10(dez) alunos aos sábados à noite, em cerca de 40(quarenta ) reuniões . 

 
5.13 Educação Espírita Infantil. 
Consiste em aulas ministradas nos finais de semana, no período da manhã para crianças e jovens de 4 (quatro) a 

16 (dezesseis) anos, sobre o Evangelho de Jesus. Foram atendidos 121 (cento e vinte e um) alunos, sendo as 
aulas ministradas por uma equipe de cerca de 26 (vinte e seis) educadores. 
 

5.14 Batuíra Jornal. 
      Órgão informativo e doutrinário das atividades da casa ao público frequentador com distribuição bimestral.    
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Recursos financeiros utilizados  

Para a realização de todas as atividades doutrinárias em nossa entidade, no ano de 2013, listadas anteriormente 
neste relatório, nos pontos 1 a 5(ou seja ,5.1 a 5.14) referentes à Unidade Spartaco Ghilardi, bem como inclusive as 

atividades doutrinárias descritas mais à frente, nos itens 3.1 a 3.8 realizadas na Unidade Dona Aninha, foram 
necessárias despesas de salários e encargos sociais com funcionários contratados pela CLT , despesas de luz, gás, 
água, telefone, materiais de limpeza, etc., no montante de R$ 232.040,63 (duzentos e trinta e dois mil , quarenta 

reais e sessenta e três centavos), conforme quadro mostrado na página 3 do presente relatório, ou seja 11,8% do 
total de despesas gastas pela entidade em 2013. 
        

6. Ronda Noturna 
 
Esta atividade tem caráter específico de assistência social e é realizada nessa unidade da Rua Caiuby, no bairro de 

Perdizes, somente devido à sua proximidade com as áreas centrais do município de São Paulo, região essa onde se 
concentra uma grande quantidade de pessoas em situação de rua. Ela foi implantada há mais de 12 (doze) anos 
visando um atendimento específico para essa camada da população em situação de risco, conforme detalhes a seguir. 

Objetivo: prover os moradores de rua com roupas, cobertores, calçados, lanches e chocolate quente, de forma 
planejada, continuada e gratuita. 
Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 

material, por todos os meios ao seu alcance. 
Origem dos recursos: contribuição de associados. 
Infraestrutura: cozinha com geladeira, pia e fogão; sala para depósito de roupas, calçados e cobertores; veículo 

pick-up. 
Identificação do serviço: nossos voluntários saem de nossa sede, mais de uma vez por semana, em nosso veículo 

pick-up, por volta das 22 (vinte e duas) horas, para levar chocolate quente, sanduíches, roupas, calçados e cobertores 
para moradores de rua dos bairros próximos à sede do GEB, ou seja: Perdizes, Barra Funda, Sumaré, Pinheiros e 
centro da cidade, retornando por volta da 1 (uma) hora da madrugada. 

Público alvo: indivíduos em situação de rua (moradores de rua) em situação de risco, encontrados nas proximidades 
de nossa sede. 
Capacidade de atendimento: cerca de 90 (noventa) pessoas por atendimento. 

Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 
relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha. 
Recursos humanos utilizados: em média, cerca de 6 (seis) voluntários por atendimento. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Rondas realizadas unidade 131 

Atendimento pessoa 11.791 

Pães unidade 17.369 

Cobertores peças 1.396 

Agasalhos peças 969 

Camisas peças 986 

Calças peças 774 

Meias pares 1.032 

Leite litros 2.689 

Roupa íntima masculina peças 336 

Roupa íntima feminina peças 424 

Roupa Infantil peças 136 

Sapatos pares 307 

Outros (boné, mochila) unidade 52 

Mortadela  Kg 458,5 
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II. Atividades de Assistência Social e Saúde 
 
 

 

UNIDADE ASSISTENCIAL DONA ANINHA  
Rua Jorge Pires Ramalho nº 34 - Vila Isabel 

CNPJ 61.989.000/0005-84 

 

   
Nesta unidade são realizadas as seguintes atividades: 

 
1. Atividades assistenciais: 

   1.1  Sopa fraterna. 
   1.2  Família Assistida. 
   1.3  Distribuição Semestral. 

   1.4  Atendimento Médico Assistencial. 
   1.5  Atendimento Odontológico e Próteses Dentárias 
   1.6  Corte de Cabelo. 

   1.7  Atendimento Jurídico-fraterno. 
   1.8  Apanha de alimentos no CEAGESP 

   1.9  Curso de Orientação Maternal (Gestantes). 
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2. Atividades de formação profissional:  
   2.1  Curso Básico de Informática. 

   2.2  Curso de Padeiro / Confeiteiro. 
   2.3  Programa Educação para o Trabalho. 
   2.4  Curso de Costureira(o) de Máquina Reta e Overloque. 

   2.5  Curso de Modelista de Roupas. 
   2.6  Oficina de Corte e Costura. 
   2.7  Oficina de Artesanato . 

   2.8  Modelagem industrial de blusas. 
   2.9  Modelagem industrial de saias. 
 

3. Atividades Doutrinárias. 
     
3.1  Serviço de Passes. 

Passe individual que visa a reequilibrar o lado emocional e espiritual das pessoas que procuram o centro.  
 
3.2  Fluidoterapia. 

Atividade de atendimento espiritual que consiste de duas mini palestras e passes realizadas 1 (uma) vez por semana, 
no período da tarde, aos sábados.  
 

3.3  Educação e Desenvolvimento da Mediunidade. 
Para os alunos que fizeram o COEEM, mencionado no item 4.8, existe a possibilidade de desenvolvimento da 

mediunidade de psicofonia e a psicografia realizada no período da tarde, aos sábados.  
 
3.4  Unidade de Terapia Espiritual – UTE. 

Atividade realizada em paralelo ao atendimento médico assistencial  (vide item 1.4 mais à frente), que visa ao 
conforto espiritual das pessoas acometidas por transtornos, aflições, angústias, etc. 
 

3.5  Biblioteca. 
Dispomos nesta unidade de uma biblioteca de livros espiritas que são emprestados para a comunidade de entorno 
sem nenhum custo. 

 
3.6  Curso Básico de Espiritismo.  
Curso com duração de quarenta semanas, de março a novembro, que permite uma visão geral dos livros da 

Codificação Espírita elaborada por Allan Kardec. 
 
3.7  Estudo de O Livro dos Espíritos. 
Estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec.  
 

3.8  Curso de Orientação, Estudos e Educação da Mediunidade – COEEM.   
Curso com duração de dois anos, voltado para o conhecimento da teoria e da prática da mediunidade, com base no 
Livro dos Médiuns. Foram atendidos 24(vinte e quatro) alunos. 

 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 
 
1.1 SOPA FRATERNA  
 
Objetivo: atender, do ponto de vista nutricional, à população carente da região de entorno à nossa unidade de Vila 

Brasilândia, de forma planejada, continuada e totalmente gratuita. São atendidas pessoas de todas as idades, de 
ambos os sexos, que vivem em estado de desnutrição e/ou que não têm recursos para compra de alimentos.  
Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 

material, por todos os meios ao seu alcance. 
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Origem dos recursos: contribuição de associados. 

Infraestrutura: cozinha com geladeira, freezer, pias, fogão de 6 (seis)bocas e duas panelas industriais para 
cozimento de 300 (trezentos) litros cada; câmara frigorífica para alimentos perecíveis; depósito de alimentos não 

perecíveis; refeitório para 200 (duzentas) pessoas sentadas; pratos, talheres, copos, etc; 1 (um) caminhão e 1 (um) 
veículo Kombi. 
Identificação do serviço: Desde 1966, o GEB fornece, de segunda-feira a sábado, em seu refeitório, no Núcleo 

Assistencial de Vila Brasilândia e nos bairros próximos, pratos de sopas acompanhados de pãezinhos para as pessoas  
necessitadas, visando a combater a fome e a desnutrição. Adicionalmente são levados, também de segunda-feira a 
sábado, a cada dia, 6 (seis) galões de 50 (cinquenta) litros cada para distribuição em favelas próximas, juntamente 

com 500 (quinhentos)  pãezinhos/dia. Os alimentos perecíveis, em sua maioria, são doados semanalmente, de forma 
gratuita, pelos comerciantes do CEAGESP, sendo retirados por nosso caminhão com equipe de voluntários (vide mais 
à frente a atividade denominada CEAGESP). 

 
OBSERVAÇÃO: Aos domingos, a cozinha da Sopa se ocupa na confecção de lanches e sucos para as crianças 
matriculadas nas aulas de Educação Espírita Infanto-juvenil.  

Público alvo: famílias e moradores em situação de precariedade alimentar e econômica, pertencentes às 
comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia.   
Capacidade de atendimento: cerca de 500 (quinhentas) pessoas/dia.  

Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 
relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha, considerando-se adicionalmente que a grande maioria dos 
alimentos perecíveis utilizados nesta atividade são recebidos gratuitamente em doação do CEASA-SP. 

Recursos humanos utilizados: são 6 (seis) equipes que se revezam diariamente, com cerca de 8 (oito) 
voluntários/equipe.  

 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Descrição Unidade Quantidade 

Sopa no refeitório Pratos 39.331 

Sopa em favelas e retiros Pratos 7.800 

 
1.2 FAMÍLIA ASSISTIDA  
 
Objetivo: Atender de forma planejada, continuada e gratuita as famílias selecionadas pelos critérios de precariedade 
econômica, desagregação familiar e situação de risco, fornecendo-lhes quinzenalmente gêneros básicos necessários a 

sua manutenção, durante um período médio de seis a nove meses. 
Finalidade estatutária: (conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance. 

Origem dos recursos: contribuição de associados. 
Infraestrutura: cozinha com geladeira, pia e fogão; refeitório; sala para depósito de roupas, calçados e cobertores; 

depósito de alimentos; cerca de 8 (oito) salas de aula, para crianças, jovens e adultos; berçário com cerca de 10 
(dez) berços e brinquedos; brinquedoteca, guaches e pincéis para pintura, papel, lápis de cor e outros materiais 
didáticos; equipamentos de som e imagem; play-ground; sala para inscrições, entrevistas e triagem com computador 

e impressora; rede Wi-Fi local.   
Identificação do serviço: Desde 1972, essa atividade faz parte dos objetivos assistenciais do GEB. Paralelamente, 
alguns membros dessas famílias são encaminhados para os cursos de orientação e formação profissional, oferecidos 

pelo GEB em parceria com entidades como SENAI, SENAC, etc., de modo que eles possam, após esse período, 
adentrar ao mercado de trabalho e viver com seus próprios recursos. A cada quinze dias a família, previamente 
selecionada após um processo de entrevista de triagem, avaliação de necessidades e possibilidade de recondução, de 

maneira digna, para o convívio na sociedade, é visitada por uma equipe de voluntários que analisa suas necessidades 
básicas e as encaminha ao núcleo assistencial para que se tente propiciar uma solução ou atenuação de seus 
problemas de tal maneira que ela possa ser reconduzida a um ambiente mais salubre, produtivo e socialmente justo.  
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Alternadamente, a cada quinze dias as Famílias Assistidas se deslocam até nossa unidade de Brasilândia onde 
desenvolvem de forma planejada continuada e totalmente gratuita, uma série de atividades, conforme sua faixa  

etária. Eis algumas das atividades exercidas pelos membros dessas Famílias Assistidas, coordenados por equipes 
treinadas e capacitadas, formadas sempre por voluntários. 
 

CRIANÇAS: Aprimoramento das atividades motoras através de desenhos e trabalhos manuais; aulas de Educação 
Moral; incentivo por intermédio de jogos e brincadeiras visando ao reconhecimento da criança em seu grupo social, 
atividades lúdicas com os brinquedos da brinquedoteca; formação do espírito de religiosidade. 

JOVENS: Palestras, inclusive com profissionais de reconhecida reputação em seus campos de atividade sobre 
motivação, incentivo à empregabilidade, formação do caráter, relacionamento interpessoal, contra o alcoolismo e 
dependência de drogas, moral e bons costumes, comportamento familiar, noções de economia; visitas monitoradas a 

espaços culturais e museus da cidade, objetivando o incentivo ao conhecimento e à cidadania; atividades interativas, 
usando como ferramenta recursos audiovisuais, visando a integração do jovem à sociedade; oferecimento de 
oportunidade de frequência aos Cursos de Informática e Oficina de Interpretação/Teatro mantidos pela entidade; 

formação do espírito de religiosidade. 
MÃES E PAIS: Reuniões interativas visando ao resgate do indivíduo na sociedade como um cidadão pleno; palestras 
com profissionais gabaritados sobre saúde da mulher, acompanhamento médico, tratamento do alcoolismo e 

dependência de drogas, relacionamento interpessoal, depressão, relacionamento familiar com noções sobre as 
consequências criminais das agressões dos companheiros às suas mulheres, incentivo à procura de emprego, 
economia doméstica, melhor aproveitamento de alimentos; encaminhamento para as consultas médicas e 

odontológicas fraternas; encaminhamento, em caso de necessidade, ao Atendimento Jurídico Fraterno; oferecimento 
de oportunidade de frequência aos Cursos de Informática, Padeiro e Confeiteiro, Costureira de Máquina Reta e 

Overloque, Modelista de Roupas, Oficinas de Corte e Costura e Artesanato mantidos pela entidade; formação do 
espírito de religiosidade. Acompanhamento, através de equipes específicas de voluntários, a fim de que no período 
em que as famílias passam conosco, possam, de maneira individual, ser incentivadas a tomar atitudes proativas 

visando à melhoria da sua condição social.  
As famílias assistidas recebem quinzenalmente, de forma gratuita, cesta com gêneros alimentícios, incluindo leite em 
pó, cuja quantidade varia de acordo com o número de componentes da família. São também fornecidos, sem 

quaisquer ônus, utensílios domésticos, brinquedos, artigos de cama e mesa, fraldas, produtos de higiene pessoal, 
agasalhos, roupas, calçados e cobertores. 
Público alvo: famílias e moradores pertencentes às comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia, em 

situação de risco, precariedade econômica e desagregação familiar. 
Capacidade de atendimento: cerca de 60 (sessenta) famílias/ano. 
Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 

relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha,considerando-se que muitos alimentos não perecíveis e a 
totalidade das roupas e calçados doados são recebidos gratuitamente em doação. 
Recursos humanos utilizados: cerca de 80 (oitenta) voluntários, distribuídos dentre as equipes de visitação 

externa e as de atendimento interno.  
 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Famílias Assistidas família 149 

Adultos e crianças pessoas 973 

Visitas de triagem unidade 339 

Visitas de acompanhamento unidade 792 

Cestas Básicas fornecidas unidade 171 
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RELAÇÃO DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS EM 2013 PARA AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS 
 
 

TIPO UNIDADE TOTAL 

ARROZ KG 3.232 

ÓLEO LT 648 

AÇÚCAR KG 774 

SAL KG 388 

FEIJÃO KG 1.780 

CHÁ PCT 330 

PÃO UND 3.440 

OVOS UND 10.546 

LEITE EM PÓ KG 964 

 
 
RELAÇÃO DE ALIMENTOS SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ/FAMÍLIAS ASSISTIDAS 2013 
 

TIPO UNIDADE TOTAL 

LEITE LTS 506 

PÃES LT 3.800 

CHOCOL.PÓ KG 11,5 

LEITE EM PÓ KG 23 

LEITE COND. LTS 23 

MARGARINA UND 46 

ACHOCOLATADO KG 36,8 

 
 
1.3 DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL 
 
Objetivo: procura suprir as necessidades de famílias que possuem estritamente o básico para sua sobrevivência e, 
periodicamente, precisam de um reforço de alimentos, roupas, cobertores e calçados. 

Finalidade estatutária: (conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance. 
Origem dos recursos: contribuição de associados. 

Infraestrutura: refeitório e auditório, ambos para 200 (duzentas) pessoas sentadas, cozinha industrial com fogão de 
8 (oito) bocas, geladeira e freezer, depósito de alimentos não perecíveis, câmara frigorífica para alimentos perecíveis, 
salas para depósito de roupas, cobertores e calçados, sala para entrevistas, triagem e computador com impressora, 

rede Wi-Fi local, galpão aberto com mesas e cavaletes para disposição dos alimentos, aluguel de 6 (seis) ônibus por 
meio-período nos 2 (dois) dias de distribuição semestral, oficina de reforma de roupas e de brinquedos. 

Identificação do serviço: desde 1964, sem interrupção alguma, são realizadas, de forma planejada, continuada e 
totalmente gratuita, duas distribuições de roupas, alimentos, cobertores, calçados e brinquedos: uma no segundo 
domingo do mês de junho e outra no segundo domingo do mês de dezembro. 

Na distribuição de junho, devido ao período de inverno, são efetuados reforços nas necessidades de agasalhos e 
cobertores e, em dezembro, dado o período de verão, a ênfase é para roupas leves além de brinquedos para as 
crianças. A seleção das famílias que serão contempladas na Distribuição Semestral é feita pelas equipes de 

acompanhamento externo da Família Assistida. 
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Público alvo: famílias e moradores em situação de precariedade alimentar e econômica, pertencentes às 
comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia.  

Capacidade de atendimento: cerca de 300 (trezentas) famílias /semestre (o que equivale a cerca de 1.500 (hum 
mil e quinhentas) pessoas/semestre) 
Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 

relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha, considerando-se que os alimentos utilizados são doados pelos 
frequentadores do GEB através de campanha específica denominada Distribuição Semestral. A título de ilustração 
mostramos aqui as peças de divulgação das campanhas realizadas no 1º  e 2 º semestres de 2013 

       
 

 

      
Recursos humanos utilizados: além das equipes externas de voluntários da Família Assistida, que fazem o 
trabalho de visitação, cadastramento e triagem das famílias que receberão a Distribuição Semestral, temos mais os 

voluntários que nos dias da Distribuição comparecem à nossa unidade de Brasilândia somente para ajudar a carregar 
os sacos de alimentos, roupas, calçados, etc. No total, nos dias da Distribuição Semestral, chegam a 130 (cento e 

trinta) os voluntários envolvidos. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

Descrição Quantidade 

Famílias atendidas 601 

Pessoas 3.268 
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Descrição Unidade Quantidade 

Açúcar KG 1.950 

Arroz KG 3.269 

Feijão KG 2.590 

Fubá KG 1.635 

Sal KG 601 

Cebola KG 800 

Batata KG 3.000 

Macarrão KG 1.635 

Banana Dúzia 1.080 

Chá PCTE 601 

Margarina POTE 601 

Óleo LT 1.300 

Pão - filão UNIDADE 1.400 

Calçado PAR 3.268 

Cobertor PEÇA 824 

Roupa PEÇA 37.547 

Brinquedo UNIDADE 3.445 

Creme Dental UNIDADE 1.629 

 
1.4 ATENDIMENTO MÉDICO ASSISTENCIAL 

 

Objetivo: dar atendimento, de forma planejada, continuada e totalmente gratuita a pacientes da comunidade de 
entorno de Vila Brasilândia, região de população extremamente carente, que tem dificuldade de acesso aos serviços 
de assistência à saúde pública ou privada.  

Finalidade estatutária: (conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance. 
Origem dos recursos: contribuição de associados. 

Infraestrutura: 5 (cinco) consultórios e 2 (duas) salas para curativos. 
Identificação do serviço: realizados por profissionais especializados, todos eles voluntários, os atendimentos têm a 
finalidade de, aos 2o e 4o sábados, em nossa unidade de Brasilândia, atender a pacientes com problemas de saúde e, 

quando necessário, encaminhá-los para os hospitais indicados. 
Público alvo: famílias e moradores pertencentes às comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia, em 
situação de precariedade de saúde e econômica, de todas as faixas etárias e de ambos os sexos.  

Capacidade de atendimento: cerca de 40 (quarenta) consultas /sábado, entre as especialidades de clínica médica, 
pediatria, psiquiatria e oftalmologia. 

Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 
relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha, além daqueles mostrados no quadro da página 3 do presente 
relatório, sob a alínea Saúde, no valor de R$ 3.932,89 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nova 

centavos), valores esses gastos principalmente com compra de medicamentos, que são distribuídos gratuitamente aos 
assistidos pelo GEB. 
Recursos humanos utilizados: cerca de 15 (quinze) profissionais, sendo 10 (dez) médicos, e 5 (cinco) auxiliares, 

todos voluntários. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Descrição Atendimentos 

Clínica Médica            38 

Pediatria 55 

Psiquiatria 06 

 

1.5  ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ASSISTENCIAL 
Objetivo: oferecer tratamento, de forma planejada, continuada e totalmente gratuita a pacientes da comunidade de 
entorno de Vila Brasilândia, região de população extremamente carente, que tem dificuldade de acesso aos serviços 

de assistência à saúde pública ou privada na área de odontologia e prótese dentárias.  
Finalidade estatutária: (conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 

material, por todos os meios ao seu alcance. 
Origem dos recursos: contribuição de associados. 
Infraestrutura: 1 (um) consultório completo, especializado em tratamento odontológico; 1 (uma) sala de prótese 

completa. 
Identificação do serviço: realizados por profissionais especializados, todos eles voluntários, os atendimentos têm a 
finalidade de, ao longo da semana, em nossa unidade de Brasilândia, atender a pacientes carentes com problemas 

odontológicos e, se necessário, encaminhá-los para outros locais de atendimento mais especializado.  
Público alvo: famílias e moradores pertencentes às comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia, em 
situação de precariedade de saúde e econômica, de todas as faixas etárias e de ambos os sexos.  

Capacidade de atendimento: cerca de 40 (quarenta) consultas /mês 
Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 
relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha, além daqueles mostrados no quadro da página 3 do presente 

relatório, sob a alínea Saúde, no valor de R$ 3.932,89 (três mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e nova 
centavos), valores esses gastos principalmente com compra de medicamentos e produtos odontológicos, que são 
distribuídos gratuitamente aos assistidos pelo GEB. 

Recursos humanos utilizados: cerca de 15 (quinze) profissionais voluntários e 1 (uma) recepcionista, funcionária, 
contratada pelo GEB pela CLT. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Descrição Quantidade 

Número de pacientes 402 

 .  Restaurações 259 

 .  Endodontia 12 

 .  Profilaxia/Exames Clínicos/outros 199 

 .  Periodontia 27 

 .  Próteses dentárias 64 

 .  Extrações 113 

 
1.6 CORTE DE CABELO  

 
Objetivo: visa a dar atendimento de corte de cabelo, de forma planejada, continuada e totalmente gratuita ao 
público da comunidade local e, em paralelo, treinamento informal a jovens que queiram se desenvolver neste 

segmento de trabalho.   
Finalidade estatutária: (conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance. 

Origem dos recursos: contribuição de associados. 
Infraestrutura: 1 (uma) sala de corte de cabelo com 2 (duas) cadeiras, espelhos, secador de cabelo e produtos 
especializados. 
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Identificação do serviço: atividade de corte de cabelo, que é oferecida gratuitamente aos assistidos das diversas 
frentes de trabalho da unidade de Brasilândia. Ao mesmo tempo, serve de treinamento informal – também gratuito - 

aos jovens interessados nesta atividade. 
Público alvo: famílias e moradores pertencentes às comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia, e 
que frequentam como assistidos às diversas frentes de trabalho de nossa unidade, de todas as faixas etárias e de 

ambos os sexos.  
Capacidade de atendimento: cerca de 15 (quinze) cortes /mês. 
Resultados alcançados: Em 2013 foram atendidas 120 pessoas; 

Recursos humanos utilizados: 2 (dois) voluntários. 
 
 

 
 
1.7  ORIENTAÇÃO JURÍDICO-FRATERNA 
 
Objetivo: auxiliar e orientar às famílias assistidas pelo GEB em assuntos diversos como: documentação (RG, CPF, 
Certidão de nascimento, etc), INSS-LOAS, reconhecimento de paternidade e pensão de alimentos, vagas em escolas 

públicas e outros encaminhamentos. Alinha-se, portanto, sob a alçada desse Grupo de Orientação Jurídico-Fraterna, 
um ponto fundamental de trabalho: o do acolhimento fraterno aos irmãos que buscam por uma orientação e 
encaminhamento para solução de problemas jurídicos e outros relacionados.  

Os demais valores e objetivos ficam então sintetizados na missão: O grupo de orientação jurídico-fraterna tem como 
valores a inclusão social, o resgate da dignidade e da cidadania por meio da conscientização e educação com 
fraternidade, aceitando o momento evolutivo de cada um e exercitando de forma imparcial e ética a resignação e a 
reflexão. 
Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance e, item f) trabalhar, sem sectarismo pessoal ou de grupo, pela efetivação 
da fraternidade humana e pelo conhecimento e prática do Bem, do Belo, da Justiça, do Amor e da Verdade, através 
do estudo prático e difusão do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita. 
Origem dos recursos: mensalidades dos associados. 
Infraestrutura: 2 (duas) salas com computadores e impressoras 
Identificação do serviço: A atividade de atendimento jurídico-fraterno é realizada por profissionais especializados 

em advocacia e tem como objetivo auxiliar às famílias  assistidas pelo GEB, informando-as em assuntos diversos tais 
como: obtenção/solicitação de documentação (RG, CPF, Certidão de nascimento), INSS-LOAS, informações sobre 
processos de reconhecimento de paternidade e pensão de alimentos, orientação em como matricular os filhos  em 

escolas públicas, além de  encaminhamentos para: UNINOVE (atendimento jurídico gratuito), atendimento pela UTE-
Unidade de Terapia Espiritual do GEB, INSS. O atendimento ocorre quinzenalmente, aos sábados, das 9h às 12:15 
(das nove às doze horas e quinze minutos), sendo dividido em 1:15(uma hora e quinze minutos) de atendimento para 

a comunidade e aproximadamente 2 (duas) horas para atendimentos às famílias assistidas. 
No que tange aos encaminhamentos realizados para cada caso atendido e aos objetivos traçados para cada família 

assistida é necessária uma rede de contatos e parcerias com outras organizações governamentais e não 
governamentais, tais como: cartórios, universidades, ministério público, conselho tutelar entre outros que realizam 
efetivamente as providências necessárias para solução de alguns dos conflitos e problemas identificados pelas equipes 

do Jurídico. O serviço prestado consiste em orientações e encaminhamentos de cunho jurídico e de assistência social 
a cidadãos da região de Vila Brasilândia, atendidos pelo GEB. 

Denomina-se o serviço como sendo de Orientação Jurídica e Encaminhamento, em cumprimento às normas vigentes 

do Conselho Federal da OAB e da OAB-SP, onde os atendimentos restringem-se somente a um esclarecimento e  
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orientação; em havendo a necessidade de um aprofundamento jurídico da questão identificada, ou seja, 
representação em juízo, os assistidos são encaminhados a órgãos autorizados a realizar tais atendimentos. Na 
entrevista inicial com os interessados são analisados detalhadamente os seguintes quesitos que poderão dar ensejo 

aos objetivos de trabalho desse atendimento jurídico-fraterno. 

 Situação do casal e dos filhos: temas relacionados a direito de Família; 

 Situação da moradia: questões relacionadas a saneamento básico obrigatório, despejo e zonas de risco e 
também resolução de conflitos entre vizinhos; 

 Educação: Identificação da necessidade de inserção das crianças em escola com regime de urgência; 
 Atendimento médico: necessidade e ausência de algum agendamento /atendimento em órgão público de 

saúde;  
 Drogas: existência de problemas relacionados ao uso de drogas, manuseio e outros relacionados, para 

eventual encaminhamento; 
 Benefícios recebidos: mapeamento de benefícios do governo recebidos e que possivelmente poderão ser 

concedidos; 
 Ações judiciais pendentes: mapeamento e compreensão de eventuais ações já existentes e em andamento 

como autor ou réu;  
 Dividas: questões relacionadas a dividas financeiras pendentes e eventual negociação de pagamento; 

 Outras questões que possam ser objeto de mediações e conciliações; 

 

Público alvo: famílias e moradores pertencentes às comunidades próximas de nossa unidade de Vila Brasilândia, e 
que frequentam como assistidos às diversas frentes de trabalho de nossa unidade. 
O serviço destina-se na verdade a todos aqueles que buscam o GEB para assistência. Num primeiro momento, o 

atendimento à comunidade em geral se dá por meio da Triagem da Família Assistida, que encaminha internamente 
pessoas interessadas em ter uma orientação jurídica; num segundo momento, cada família assistida realiza uma 
entrevista de triagem jurídica em sua primeira quinzena após a adoção no programa 

Capacidade de atendimento: Atualmente a capacidade de atendimento anual esta em torno de 150 (cento e 
cinquenta) atendimentos à comunidade e 100 (cem) atendimentos para o setor de Família Assistida ao longo do ano, 
sendo que cada atendimento representa uma consulta de orientação e encaminhamento. 

Recursos financeiros utilizados: inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas mais à frente neste 
relatório, dentro da Unidade Assistencial Dona Aninha. 

Recursos humanos utilizados: cerca de 19 (dezenove) profissionais voluntários. 
 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS     

 
 

Descrição Quantidade 

Consultas às famílias assistidas 87 

Consultas aos assistidos do Lar Transitório 56 

Consultas à Comunidade de V. Brasilândia 177 

TOTAL 320 

 
 

1.8 Apanha de Alimentos no CEAGESP 
Para atender às necessidades de preparação da Sopa Fraterna e das refeições, tanto para o departamento de Família 

Assistida como para o CEI Batuíra, uma equipe composta por cerca de 8 (oito) voluntários, credenciados junto ao 
CEAGESP, semanalmente, faz a apanha de doações de frutas, legumes e verduras. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Unidade Quantidade 

Frutas, legumes e verduras Tonelada / ano 50 

 
 
1.9 CURSO DE ORIENTAÇÃO MATERNAL 
 
Objetivo: orientar às mulheres grávidas da comunidade de entorno de Brasilândia, principalmente às jovens 

adolescentes, quanto aos cuidados que envolvem a gestação, orientando-as em como cuidar de seus bebês antes e 
depois do nascimento. 

Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item g) oferecer atividades educacionais 
inteiramente gratuitas, como Creche/Educação Infantil para crianças em idade pré-escolar, cursos para Gestantes e 
cursos de formação profissional para jovens e adultos. 

Origem dos recursos: contribuição de associados. 
Infraestrutura: 4 (quatro) salas de aula, 1 (um) berçário com cerca de 10 (dez) berços, play-ground e brinquedos 
infantis, 1(uma) sala com armários planejados para a guarda de enxovais, aparelho de som e imagem 

Identificação do serviço: O Curso de Orientação Maternal para gestantes, através de aulas teóricas e práticas, 
proporciona às futuras mães informações e esclarecimentos sobre puericultura, higiene íntima, cuidados ginecológicos 
e amamentação. Enquanto as aulas são desenvolvidas por uma equipe de monitoras voluntárias, outras equipes de 

voluntários preparam e distribuem lanches e cuidam das crianças que acompanham suas mães. Ao término do curso, 
cada mãe recebe um enxoval completo para o bebê e um kit de higiene para uso pessoal (esta entrega está vinculada 
ao compromisso das gestantes fazerem o pré-natal, inclusive com checagem dos cartões). Quando o bebê completa 

6(seis) meses, a mãe pode, a cada quinze dias, retirar no GEB, duas latas de leite em pó, durante dois meses, mesmo 
que ainda esteja amamentando, pois servirá para ela ou para os outros filhos. Havendo a impossibilidade da 
amamentação, a mãe é auxiliada com o leite em pó prescrito pelo médico na mesma proporção. Ao término deste 

programa as gestantes são convidadas a fazer outros cursos que o GEB oferece.    
Público alvo: mulheres grávidas independentemente do tempo gestacional, pertencentes à comunidade de entorno 

de nossa unidade de Vila Brasilândia. Para as gestantes adolescentes com idade entre 14 (quatorze) a 18 (dezoito) 
anos, o curso é totalmente adaptado, com material didático próprio para essa faixa etária, objetivando um melhor 
entendimento do estado gravídico em que se encontram. Com dinâmicas e trabalhos em grupo, busca-se mostrar a 

responsabilidade e o envolvimento que deverão ter em relação ao bebê e à nova família em formação. 
Capacidade de atendimento: cerca de 400 (quatrocentas) gestantes/ano 
Recursos financeiros utilizados: inclusos na Despesas de Assistência Social mostradas no Anexo deste relatório       

Recursos humanos utilizados: cerca de 20 (vinte) voluntárias. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Descrição Unidade Quantidade 

Alunas – Orientação Maternal Pessoa 190 

Enxovais para bebês unidade 125 

Leite em pó lata 843 

Lanches unidade 1.814 
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2. Atividades de Formação Profissional 
 
A nossa instituição oferece à comunidade local e aos membros das famílias assistidas, cursos de formação profissional 
e oficinas de trabalhos manuais adequados às suas necessidades.  

Objetivo: preparar jovens e adultos carentes da comunidade de entorno de Vila Brasilândia para o mercado de 
trabalho, através da oferta de cursos de formação profissionalizante, de forma planejada, continuada e totalmente 
gratuita, que lhes permitam adentrar ao mercado de trabalho, conseguindo com isso a geração de renda que 

promova a melhoria de qualidade de vida de seus familiares. 
Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item g) oferecer atividades educacionais 
inteiramente gratuitas, como Creche/Educação Infantil para crianças em idade pré-escolar, cursos para Gestantes e 

cursos de formação profissional para jovens e adultos. 
Origem dos recursos: contribuição de associados e convênios com escolas que oferecem cursos profissionalizantes, 
as quais fornecem a metodologia, professores, apostilas, etc. 

Infraestrutura: 4 (quatro) salas de aula, 1 (uma) oficina de corte e costura, 1 (uma) oficina para modelagem de 
roupas, 1 (uma) sala com 22 (vinte e dois) computadores para curso de Informática, (uma) 1 oficina equipada para 
formulação de produtos de panificação e confeitaria (Padaria), aparelhos de som e imagem. 

Identificação do serviço: nossa entidade oferece à comunidade local e aos membros das famílias assistidas, cursos 
de formação profissional e oficinas de trabalhos manuais adequados às suas necessidades, a saber: 

a) Curso de Informática básica, com 2 (dois) anos de duração, somente aos sábados, patrocinado pela 

empresa GREEN. 
b) Curso de Panificação/Confeitaria, em parceria com o SENAI, com duração de 40 (quarenta) dias. São 

realizados 6 (seis) cursos anuais. 
c) Programa de Educação para o Trabalho-PET, em parceria com o SENAC, com duração de 380 (trezentas e 

oitenta) horas. 

d) Curso de Máquina reta e Overloque, em parceria com o SENAI 
e) Curso de Modelista de Roupas, em parceria com o SENAI.  
f) Oficina de Corte e Costura, desenvolvida por voluntárias com o objetivo de oferecer uma ocupação e uma 

forma de obter rendimentos para as mulheres da região e que não reúnem condições para participar de um curso 
profissionalizante.  Atividade anual, não confere Certificado. 
          g) Oficina de Artesanato, desenvolvida por voluntárias com o objetivo de oferecer uma ocupação e uma forma 

de obter rendimentos para as mulheres da região e que se identificam com atividades como o Crochê, a Pintura, o 
Tricô e a Confecção de Bijuterias. Atividade anual, não confere Certificado. 
Público alvo: jovens a partir de 15 (quinze) anos e adultos; 

Capacidade de atendimento: cerca de 300 (trezentos) alunos/ano; 
Recursos financeiros utilizados: todas as despesas dos Cursos de Formação profissional citados neste relatório 
estão inclusos nas Despesas de Assistência Social mostradas no Anexo deste relatório      

Recursos humanos utilizados: cerca de 6 (seis) voluntários que trabalham na supervisão geral, na condução das 
Oficinas, na organização cotidiana, etc. (os professores dos cursos profissionalizantes são cedidos gratuitamente pelas 

entidades e escolas parceiras). 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
2.1 Informática Básica 
Este curso, patrocinado pela empresa Green Treinamento, assegura aos jovens carentes melhores condições para 

concorrer no mercado de trabalho.  
Conta com 03 (três) docentes voluntários num total de 34 (trinta e quatro) dias letivos. 
 

 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Informática (básico)        2 cursos / ano 47 42 
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2.2 Curso de Padeiro/Confeiteiro 

Este curso, que funciona em parceria com o SENAI, proporciona aos alunos a oportunidade de entrar no mercado de 
trabalho específico. Os produtos produzidos em nossa Padaria são servidos gratuitamente tanto nos lanches aos 
alunos de Vila Brasilândia, como nos eventos da Casa de Batuíra.  

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Panificação e Confeitaria      2 cursos / ano 24 21 

 
Pães e Produtos de Confeitaria produzidos em 2013: 

 

 
TIPO UNIDADES 

Mini-pão francês 121.297 

Pão de Hot-Dog 41.366 

Bolo confeitado 16 

Baguete para Distribuição Semestral 1.500 

Filão para Distribuição Semestral 300 

Panetone 302 

 
 
 
 
2.3  PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO. 
 
O Programa Educação para o trabalho, tendo por início no ano de 2010, em convênio com o SENAC, visa a 

atender a população carente de Vila Brasilândia, preparando o jovem para ingressar no mercado de trabalho. 
 
 
2.4  CURSO DE COSTUREIRA(O) DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUE. 
 
Este curso, conveniado com o SENAI, tem como objetivo proporcionar à população carente de Vila Brasilândia 

oportunidade de entrar no mercado de trabalho para garantir seu próprio sustento e de sua família. Tendo 01 (hum) 
docente contratado pelo SENAI. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Costura e overloque 4 cursos / ano 58 54 

 
 
2.5 CURSO DE MODELISTA DE ROUPAS 
 
Curso em convênio com o SENAI, destinado a uma maior capacitação dos alunos que já fizeram o Curso de Costureira 
de Máquina Reta e Overloque ou que comprovadamente sabem costurar, visando à colocação no mercado de trabalho 

de forma mais especializada. Com 01(hum) docente contratado pelo SENAI. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Modelista de Roupas 3 cursos / ano 36 32 

 
 
2.6  CURSO DE MODELAGEM INDUSTRIAL DE BLUSAS 
 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Modelista de Blusas          1 curso/ ano 16 13 
 

 
2.7  CURSO DE MODELAGEM INDUSTRIAL DE SAIAS 
 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Modelista de Saias          1 curso/ ano 15 15 
 

 
2.8  OFICINA DE CORTE E COSTURA 
 
Trata-se de um espaço de aprendizagem com o formato de um curso de corte e costura, que ensina toda a técnica 
para a confecção de todos os tipos de roupas para adultos e crianças. Visa a capacitar as mulheres de V. Brasilândia 

tanto para a confecção do vestuário da família como roupas sob medida, bem como a realização de reparos em 
roupas já prontas, com o objetivo de obter renda que possa ajudar na manutenção da família daquelas pessoas que 
não tem condições de sair de casa para buscar um trabalho formal. Orientadas por 03 (três) voluntárias 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Corte e Costura        29 aulas/ ano 30 06 

 
   
 
2.9  OFICINA DE ARTESANATO 
 

Na Oficina de Artesanato, jovens e adultos carentes de Vila Brasilândia, aprendem atividades como Crochê, Tricô, 
Pintura em tecido e Bijuteria, entre outras, que lhes proporcionam a possibilidade de aumentar a renda familiar e 
melhor atender suas necessidades materiais. Orientadas por 09 (nove) voluntárias.   

 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Descrição Frequência Matriculados Formados 

Artesanato         32 aulas/ ano 89 66 
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2.8  GRUPO DE APOIO INFANTIL MEMEI 
 
Enquanto as aulas são desenvolvidas por uma equipe de monitoras voluntárias, outra equipe composta por 11 (onze) 
voluntárias distribuem lanches e cuidam das crianças que acompanham suas mães. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Descrição Frequência Matriculados 

Grupo de apoio infantil 72 aulas/ ano 135 

 
OBSERVAÇÃO 

Recursos financeiros utilizados  
Para a realização de todas as atividades assistenciais realizadas pelo GEB em 2013, locadas conjuntamente 
em: 

    a) na Unidade Assistencial Dona Aninha , 
b) na Unidade Apinagés  e  
c) na Unidade Casa de Cuidados Lar Transitório, 

 atividades essas integralmente listadas neste relatório  ,foram necessárias despesas de salários e encargos sociais 
com funcionários contratados pela CLT, despesas de luz, gás, água, telefone, materiais de limpeza, etc. no valor de 
R$ 1.002.887,45 (um milhão, dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos),equivalentes a 

51,0% do total de despesas havidas em 2013 em toda a entidade, conforme quadro mostrado à página 3 do 
presente relatório. 
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ESPAÇO APINAGÉS 
Rua Apinagés nº 591 -  Perdizes 

CNPJ 61.989.000/0003-12 
 

 
 
Neste local funcionam oficinas de trabalho onde são feitas triagens e recuperação das doações feitas por 
frequentadores e simpatizantes de nossa instituição. Dezenas de voluntários se revezam durante a semana para 

reformar peças de roupas, calçados e brinquedos, que depois são destinadas às famílias assistidas. Somente em 2013 
foram manipuladas neste setor, exclusivamente para as duas Distribuições Semestrais (vide item 1.3 deste relatório) 
 

Calçados PARES 3.268 

Roupas PEÇAS 37.547 

Brinquedos UNIDADE 3.445 

  
Doações que não são de utilidade para as pessoas e famílias carentes, são encaminhadas para bazar beneficente 
ajudando na manutenção das obras assistenciais.  

Recursos financeiros utilizados em 2013:inclusos no total de despesas de assistência social informadas 
anteriormente, ao final do descritivo de atividades da Unidade Assistencial Dona Aninha. 
 Recursos humanos utilizados: 1 funcionário contratados pela CLT e cerca de 20 voluntários 
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CASA DE CUIDADOS LAR TRANSITÓRIO BATUÍRA 
Rua Maria José nº 311 / 313 - Bela Vista 

CNPJ 61.989.000/0004-01 

  
 

 
Objetivo: trabalho de assistência social que visa a atender moradores de rua recém-operados, em situação de risco, 
do sexo masculino e que não dispõem de recursos financeiros ou apoio familiar para o período de convalescença. 

Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item c) praticar a caridade espiritual, moral e 
material, por todos os meios ao seu alcance. 
Origem dos recursos: convênio com a Secretaria Municipal de Assistência Social, desde 2002, que não cobre a 

totalidade dos custos de operação, mais recursos provenientes de contribuição de associados. 
Infraestrutura: 2 (dois) dormitórios com capacidade para 13 (treze) leitos, 2 (dois) banheiros, cozinha com fogão, 
coifa, 2 (duas) geladeiras com freezer, diversos utensílios de cozinha, liquidificador, batedeira, etc, sala para 

administração, 4 (quatro) consultórios, sala de artesanato, sala para fisioterapia, auditório, equipamento de som e 
imagem, consultório para atendimento odontológico completo, cozinha de apoio, jardim, vestiário  banheiros para 
funcionários, sala para consultas com psicólogos, sala de TV. 

Identificação do serviço: a Casa de Cuidados Lar Transitório Batuíra funciona desde seu início de atendimento, em 
dezembro de 2002, sob convênio com a PMSP/SEMAT-Secretaria Municipal de Assistência Social, no bairro da Bela 
Vista em São Paulo, região onde vivem muitos moradores de rua. As providências de internamento são efetuadas 

diretamente através do contato com a rede social de saúde. Como tratamento complementar, os assistidos recebem 
consultas em diversas especialidades médicas tais como otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia, neurologia e 
tratamento odontológico. São ainda realizados acompanhamentos para dependentes químicos de cigarro, álcool e 

drogas ilícitas. A Casa de Cuidados fornece aos assistidos roupas, calçados, óculos, próteses dentárias, fotos para 
documentos, passagens para os lugares de destino, auxílio desligamento, entre outros benefícios. Após o período de 

atendimento, os pacientes são encaminhados para sua família, albergue, asilo, internações hospitalares ou outros.  
Público alvo: moradores de rua do sexo masculino, recém-operados, ou seja, que sofreram ato cirúrgico, e que não 
tem lugar para onde ir, nem família, nem recursos para cumprir o período de convalescença em repouso, sob os 

devidos cuidados médicos. 
Capacidade de atendimento: 13 (treze) leitos  
Recursos humanos utilizados: existem 11 (onze) funcionários contratados pela CLT e cerca de 50 voluntários nas 

seguintes funções : 
 
15   médicos  

05   psicólogas  
02   assistentes sociais  
02   nutricionistas  
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01   fisioterapeuta  
04   advogados  

06   orientadoras de trabalhos manuais  
01   terapeuta musical 
01   enfermeira  

01   orientadora de conhecimentos gerais  
01   cabelereira  
01   técnica em higiene bucal  

01   protético  
09   acompanhantes  externos 

 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Descrição Quantidade 

Moradores de rua atendidos 94 

 
 

 

DEPENDENTES  

Cigarro 79 

Álcool 41 

Drogas 58 

 
Tratamentos complementares  

Consulta Oftalmológica 12 

Avaliação Neurológica 5 

Acompanhamento Odontológico  94 

. 
Providências  

Contato com a rede social  251 

Contato com a rede de saúde 267 

Contato com familiares /colaterais 62 

Assistência jurídico-fraterna 126 

Documentação 65 

Localização de familiares 32 

Curso profissionalizante 3 

 
 

 
 
 

 

Concessões/Serviços prestados  

Prótese Dentária 30 

Óculos 10 

Foto para documentos 50 

Peças de Roupas e Pares de Calçados 130 

Passagem de ônibus 8 

Meia especial elástica 8 

Auxílio desligamento 63 
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Recursos financeiros utilizados em 2013:inclusos no total de despesas de assistência social informadas 

anteriormente, ao final do descritivo de atividades da Unidade Assistencial Dona Aninha. No caso desta Unidade Lar 
Transitório, suas despesas totais foram parcialmente mantidas pelo do convênio mantido com PMSP/SMADS cuja 
receita em 2013 foi de R$ 327.235,62 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois 

centavos) , valor esse bem menor que as despesas efetivas desta Unidade. A diferença não coberta pelo convênio foi 
proveniente das contribuições e donativos arrecadados pela entidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamentos Feitos  

Retorno à família 5 

Albergue 45 

Centro de Acolhida Especial 10 

Reinternação hospitalar com complicações clínicas 15 

Retorno ao abrigo de origem 34 

Alta a pedido 15 

Internação hospitalar para tratamento com morbidade 42 
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III. Atividades Educacionais 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BATUÍRA  
Rua Jorge Pires Ramalho nº 70 - Vila Isabel 

CNPJ 61.989.000/0002-31 

 

 
 

 
2.1 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI Batuíra 
 
Objetivo: proporcionar às crianças condições adequadas de educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, 
saúde e lazer, através de atividades planejadas, de forma continuada e totalmente gratuita, em diversos espaços 
pedagógicos. 

Finalidade estatutária: conforme Estatuto, capítulo I, Artigo 2º, item g) oferecer atividades educacionais 
inteiramente gratuitas, como Creche/Educação Infantil para crianças em idade pré-escolar, cursos para Gestantes e 
cursos de formação profissional para jovens e adultos. 

Origem dos recursos: desde 1985, convênio com PMSP através da SME-Secretaria Municipal de Educação, DRE-FÓ 
(Diretoria de Educação Freguesia do Ó/Brasilândia). 
  



   29 / 36 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Infraestrutura:  

 
  
INSTALAÇÕES FÍSICAS     1 

a)Andar Inferior: 
 Cozinha; 
 Refeitório de Funcionários; 

 Despensa; 
 Sala para Atendimento Psicológico. 

b) Andar Superior (à direita da escada de acesso) 

 Sala da Diretoria do equipamento; 
 Refeitório com capacidade para 60 (sessenta) crianças por turno; 
 Sala da Auxiliar de Enfermagem; 

 Banheiro para as crianças com 8 (oito) vasos sanitários /1 (um) chuveiro e 2 (dois) lavatórios c/6 
(seis) torneiras; 

 Lavanderia e Almoxarifado de Materiais de Limpeza e Higiene; 

 2 (duas) salas de Aula. 
c) Andar Superior (à esquerda da escada de acesso) 

 Banheiros e Vestiário das Funcionárias; 

 Brinquedoteca; 
 Banheiro para as crianças com 5 (cinco) vasos sanitários/1 (um) chuveiro e 1 (um) lavatório c/3 

(três) torneiras; 
 Sala da Coordenação Pedagógica adjunta e de apoio para Funcionárias e Voluntários; 
 Sala de TV /Biblioteca e Videoteca Infantil; 

 Sala de Artes com lavatório; 
 4 (quatro) Salas de Aula. 

 

 
 
1  de acordo com a Deliberação CME n º 01/99, art. 7º, inciso VI 
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d) Área externa: 
 mini-quadra; 

 play-ground com brinquedos educativos e tanque de areia. 
 

Os espaços físicos do CEI Batuíra são conforme tabela seguinte: 

 

 

 

 

QUADRO DE ÁREAS  - CEI BATUÍRA  

(Total 734 m²)   

   

   

  ÁREA 

Nº TIPO AMBIENTE m² 

1 Sala de Artes 20 

2 
Sala Reuniões do Grupo de Direção (Biblioteca 
do GEB) 19 

3 Cozinha 20 

4 Refeitório dos Funcionários 38 

5 Gabinete Dentário 13 

6 Gabinete Médico 13 

7 Lavanderia  6 

8 Despensa/Câmara frigorífica 20 

9 Salão de Reunião de Pais 96 

10 Mini-quadra  50 

11 Play-ground  120 

12 Videoteca/Biblioteca 23 

13 Sala Aula(em frente à escada de entrada) 28 

14 Sala Aula(ala esquerda/1a.sala) 28 

15 Banheiro II (ala esquerda) 6 

16 Sala Aula (ala esquerda/3a.sala) 19 

17 Sala  Aula (ala esquerda/2a.sala) 35 

18 Vestiário das Funcionárias 5 

19 Sanitário Misto(Funcionárias/Voluntários) 5 

20 Brinquedoteca (em frente à Sala de Artes) 25 

21 Sala Coordenadora Pedagógica e apoio 14 

22 Refeitório das Crianças 43 

23 Sala de Enfermagem 3 

24 Sala de espera da Enfermagem 3 

25 Banheiro I (ala direita) 12 

26 
Sala Aula (ala direita/contíguo à 
Lavanderia/Banh.I) 26 

27 Sala Aula (ala direita/em frente ao Banheiro I) 30 

29 Sala Diretoria 12 
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MATERIAL PERMANENTE 

EQUIPAMENTO PERMANENTE 
Para melhor funcionamento da Creche contamos com os seguintes equipamentos: 

      Salas de Aula: Mesinhas; Cadeirinhas; quadros de Celotec; lousas; armários. 

      Refeitório das Crianças: Bancada; mesas de refeição e cadeirinhas. 
      Banheiros: Chuveiros; vasos sanitários; lavatórios. 
      Cozinha: Fogão industrial; Bancada; geladeira e freezer;2(duas)pias (total de 3 três) cubas);utensílios de   

cozinha. 
Identificação do serviço: O CEI Batuíra foi inaugurado em outubro de 1984, para atender crianças de 2 (dois) 
a 6 (seis) anos, de segunda às sextas–feiras, das 7:30 (sete horas e trinta minutos) às 17h30 (dezessete horas e 

trinta minutos). Funciona em convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo através da Secretaria Municipal de 
Educação desde 1985. Em 2011, por parte da Diretoria Regional de Educação – FO a faixa etária de atendimento 
foi alterada para de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de idade. Diariamente as crianças recebem três refeições 

principais: café da manhã, almoço e jantar, intercalados por dois lanches. Quanto à higiene, as crianças lavam as 
mãos entre as diversas atividades e escovam os dentes após cada refeição principal. Se necessário, tomam banho 
e trocam de roupa. O foco principal do CEI Batuíra está nas atividades pedagógicas, que obedecem ao Referencial 

Curricular Nacional do Ministério da Educação, fazendo com que as crianças aprendam brincando.  As crianças 
recebem ainda acompanhamento médico e odontológico, além dos cuidados preventivos de vacinas. 
Público alvo: crianças de 2 (dois) a 3 (quatro) anos de idade pertencentes às comunidades próximas de nossa 

unidade de Vila Brasilândia, selecionadas de acordo com planejamento de demanda de alçada da própria 
PMSP/SME/DRE-FÓ. 

Capacidade de atendimento: 120 (cento e vinte) crianças 
Recursos humanos utilizados: Para o funcionamento normal do CEI Batuíra, com uma lotação de 120 (cento e 
vinte) crianças, necessita-se do concurso de 18 (dezoito) funcionários contratados pela C.L.T, em regime de 44 

horas de trabalho semanal, a saber: 
 

Função Quantidade   

.Diretora do equipamento                                                1 

.Coordenadora pedagógica                                             1 

.Auxiliar de Supervisão                                                   1 

.Auxiliar de Enfermagem                                                                                          1 

.Professora de  Desenvolvimento Infantil(PDI)                      7 

.Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)                                                                   2 

.Cozinheira                                                                    1 

.Auxiliar de Cozinha 2 

.Auxiliar de Limpeza                                                       2 

                                                  TOTAL 18 

 

OBSERVAÇÃO: Além dos funcionários contratados conforme tabela anterior o trabalho do CEI Batuíra também 
aceita, adicionalmente, o concurso de voluntários em regime parcial, conforme as seguintes oportunidades: 
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SETOR DE ATUAÇÃO PROFISSIONAIS DAS ÁREAS 

Saúde e Higiene Pediatria 

  Odontologia 

  Oftalmologia 

  Fisioterapia 

  Exames laboratoriais, incl. coleta 

  Otorrinonaringologista 

  Psicologia 

Pedagogia e Educação Educação Espírita Infantil 

  Artes plásticas 

  Música 

  Psico-pedagogia 

  Pedagogia 

  Contos & Histórias 

  Teatro 

  Dança 

Esportes & Movimento  Judô 

  Educação Física 

  Jogos & atividades lúdicas 

Secretaria  Computação 

  Web-designer 

 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Descrição Unidade Quantidade 

Funcionamento dias letivos 208 

Frequência (média mensal) crianças 108 

Consultas médicas  quantidade   366 

Serviço de Enfermagem atendimentos 760 

    
 Consultas médicas por especialidade:  

 Pediatria: 163 
 Otorrinolaringologia: 44 

 Oftalmologia: 12 
 Odontologia: 146 

 Ortopedista :1 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA PEDAGÓGICA 
ANO: 2013 

 

 
O ato de educar e cuidar é maravilhoso, pois é o sentimento que vai tornar o outro importante. Os pais Como 
educadores que são, devem entender que a nossa missão é construir um ser humano. 

Contudo, isso somente poderá acontecer pela obra do amor. Amor que traz responsabilidade, dedicação, 
planejamento e organização no trabalho, mas que por outro lado, traz o dever cumprido na realização do 

crescimento de nossas crianças que serão os cidadãos de amanhã. 
As atividades pedagógicas oferecidas às crianças obedecem, de um lado ,ao Macro –planejamento 
Pedagógico que define os conteúdos e objetivos programados para o desenvolvimento integral das 
identidades das crianças, a ser alcançado através do trabalho em diversos eixos educativos nos âmbitos de : 

Conhecimento de Mundo / Formação pessoal e social e Saúde, consignando assim a Missão da Creche ” 
Educar e Cuidar, alimentando virtudes “ . 

 
 

1-INTRODUÇÃO 

 
Essa fase infantil é marcada pela descoberta gradual, pela criança, da sua percepção do controle das próprias ações 
através do meio que a cerca.   

Assim, as atividades para esta fase foram pontuadas com oportunidades em que as crianças gradualmente vão 
dirigindo suas próprias ações, ou seja, aprendem sobre si mesmas, suas próprias competências e estabelecem uma 
relação de interação e confiança com o outro mais próximo, aprendendo desta forma a lidar com a realidade.   

 
 2 - TEMAS E EIXOS DESENVOLVIDOS EM 2013 

 

No eixo de Conhecimento de Mundo/Formação Social e Saúde foram desenvolvidos vários temas, tais como: 
Linguagem oral, Matemática, Artes e Movimento e Educação Moral Cristã. 

   
 3 -PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

a) Projeto Acolhimento 
b) Projeto Carnaval 
c) Projeto Meios de Comunicação  

d) Projeto Índio 
e) Projeto Profissão 
f) Projeto Meio Ambiente 

g) Projeto ser Amigo 
h) Projeto Folclore 
i) Projeto Semana da Família 

j) Projeto Semana da Criança 
k) Projeto Horta 
l) Projeto Natal 
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4- EVENTOS IMPORTANTES 

 
  Quadrilha: 21/06/2013 - Objetivo:Resgatar as brincadeiras do Nordeste; 

  Parada de Julho. Objetivo: um dia diferente;  
  Aniversário do CEI:03/08/2013. Objetivo: Comemoração dos 29 anos do CEI Batuíra; 

  Festa da Família no CEI: 13/08/13 - Objetivo: Integração com os pais; 

  Festa de Natal: Papai Noel ,o bom velhinho no CEI Batuíra. 
      

5 - CAPACITAÇÃO PARA AS PROFESSORAS E FUNCIONÁRIAS  

  
Temas desenvolvidos nas Reuniões Pedagógicas:  

01/02/2013 – Como usar o Diário de Classe; 
14/03/2013 – Como planejar minha rotina do dia a dia; 
10/04/2013 – Como planejar o aniversário em sala de aula; 

16/05/2013 – Como lidar com as mudanças;  
13/06/2013  - Como planejar a rotina do mês;  
25/07/2013 -  Sesc Pompéia – Brincadeira de criança;  

15/08/2013 – Hora de brincar/ músicas infantis.  
 
Cursos externos: na Prefeitura Municipal de São Paulo:  

26/06/2013 – Formação e Reflexão – Sementes do nosso quintal;  
Participação: Iara Mendes – Coordenadora.  
24/07/2013 – Palestra com Terezinha Rios – Ofício do Professor;  

Participação: Iara Mendes – Coordenadora.  
 

6 - REUNIÃO DE PAIS 
01/02/2013 – Apresentação da Equipe e Regulamento Interno do CEI Batuíra, Avisos gerais;  
23/05/2013 – Apresentação aos pais de como é o aprendizado de seu filho. Explicação do recesso Escolar 

27/09/2013 – Entrega das atividades das crianças e avaliação. 
 
 

Recursos financeiros utilizados em 2013: nesta Unidade Centro de Educação Infantil Batuíra, houve em 
2013 uma despesa total de R$ 686.289,65 (seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos) .Estas despesas totais puderam ser mantidas graças ao convênio mantido com 

PMSP/SME cuja receita em 2013 foi de R$ 600.340,50 (seiscentos mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta 
centavos),oriundos da subvenção gerada pelo convênio 408/SME/2012-RP mantido com PMSP/SME/DRE-FÓ ao 
longo de 2013.A diferença não coberta pelo convênio foi proveniente das contribuições e donativos arrecadados 

pela entidade. 
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PALAVRAS FINAIS 

O GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA tem assim alcançado seus objetivos de assistência às pessoas menos 
favorecidas, graças ao empenho e dedicação de seus quase 600 voluntários e a consciência cristã que cada 

um manifesta através do amor e da prática da caridade. Os voluntários, além de atenderem aos seus 
afazeres familiares e profissionais, conseguem tempo para dedicar-se a esta obra de elevado alcance social 
e moral. 
Com seu trabalho, o GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA enfatiza cada vez mais sua preocupação com a  
Responsabilidade Social , haja vista a grande concentração de suas atividades na áreas de atuação de 

assistência social, educação e saúde, tendo por pano de fundo a efetivação da fraternidade humana 
através do estudo prático e difusão do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita. 
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Por ser uma entidade conectada ao mundo em que vive, além de uma multiplicidade de atividades 
complementares entre si, voltadas para o ser humano, com foco na sua Promoção Social, Saúde e 

Educação o GEB desde 2011 passou também a atender integralmente ás chamadas “ 8 METAS DO 
MILÊNIO DA ONU”, com o PROJETO NOSSO FUTURO COMUM, ligado à criação de uma plataforma perene 

de SUSTENTABILIDADE. 
 
 

 
São Paulo, 28 de Abril de 2.013. 
 

 
 

 
Ronaldo Martins Lopes          Oneide Rosa Mille 
Presidente                            2ª Secretária  

 
 
ANEXOS 

 Balanço Patrimonial de 2013. 
 Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de 2013 
 Folder do GEB com descrição sucinta das atividades ligadas às áreas de atuação de :Assistência Social, 

Educação e Saúde 
      

 
          
 

        


