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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO DE 2017

A. IDENTIFICAÇÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL: Caritas Arquidiocesana de São Paulo - CASP
CNPJ: 62.021.308/0001-70
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, 107, 2º andar, Sé, CEP: 01003-000
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 4890-0350; (11) 4890-0354; (11) 4873-6363.
Filiais:
NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo BELÉM
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 2693-0287
CNPJ: 62.021.308/0009-28
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo BRASILÂNDIA
ENDEREÇO: Rua Rodrigues Blandy, 25 – Itaberaba - CEP 02840-050
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 3924-0020
CNPJ: 62.021.308/0005-02
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TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo IPIRANGA
ENDEREÇO: Rua Xavier de Almeida, 818 – Ipiranga - CEP 04211-001
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 2274-8500
CNPJ: 62.021.308/0006-85
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo LAPA
ENDEREÇO: Rua Afonso Sardinha, 62 – Lapa - CEP 05076-000
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 3834-7141
CNPJ: 62.021.308/0007-66
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo SANTANA
ENDEREÇO: Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra, 1877 – Parada Inglesa - CEP 02239-010.
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
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TELEFONE: (11) 2991-5882
CNPJ: 62.021.308/0004-13
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo SÉ
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, 107, 3º andar, Sé, CEP: 01003-000
CIDADE/ UF: São Paulo/SP
TELEFONE: (11) 3810-4110
CNPJ: 62.021.308/0008-47
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Cedido

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo LAR SANTA MARIA
ENDEREÇO: Rua Sudão, 450, Recanto Vista Alegre - CEP 06702-205
CIDADE/ UF: Cotia/SP
TELEFONE: (11) 4890-0355 e (11) 4243-1244
CNPJ: 62.021.308/0010-61
TIPO DE ESTABELECIMENTO: Comodato

B. TIPO DE ESTABELECIMENTO
A sede da entidade é cedida em sistema de comodato.
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C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO
PRIMEIRO registro legal da Entidade.
NÚMERO DO REGISTRO NO LIVRO: Microfilmado
NÚMERO: 24132
CARTÓRIO: 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital e Civil de Pessoa Jurídica da
Capital.
MUNICÍPIO/ UF: São Paulo/SP
DATA DO REGISTRO: 14.02.1968

D. Composição da DIRETORIA ESTATUTÁRIA
NOME: ODILO PEDRO SHERER
CARGO: Presidente do Conselho Deliberativo
CPF: 303.156.209-78

Profissão: Ministro de confissão religiosa

RG: 50.958.958-3

ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/SP

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada.

Nome do Diretor: MARCELO MARÓSTICA QUADRO
Cargo: Diretor
CPF: 093.542.428-80

Profissão: Ministro de confissão religiosa
RG: 14.078.939-X

Órgão Expedidor: SSP/SP

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada.
Nome do Diretor: CELSO SANTOS ACUNÃ
Cargo: Vice-diretor
CPF: 030.009.748-49

Profissão: Advogado
RG: 3.366.267

Órgão Expedidor: SSP/SP
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Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada.

Nome do Diretor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
Cargo: Tesoureiro
CPF: 010.363.648-01

Profissão: Engenheiro
RG: 5.001.419-5

Órgão Expedidor: SSS/SP

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada.
Nome da Diretora: ANIVALDO BLASQUES
Cargo: Vice Tesoureiro
CPF: 197.376.028-20

Profissão: Advogado
RG: 4.498.455

Órgão Expedidor: SSP/SP

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada.
Nome da Diretora: LUCIMEIRE FAÇANHA FRANÇA
Cargo: Secretária
CPF: 118.664.248-31

Profissão: Advogada
RG: 22.883.271.8

Órgão Expedidor: SSP/SP

Não é funcionária pública. Não exerce na entidade função remunerada.

Nome da Diretora: MARIA CÂNDIDA DE MELO SOARES MARTINS VALENTE
Cargo: Vice-Secretária
CPF: 852.374.778-87

Profissão: Bancária aposentada.
RG: 5.804.347

Órgão Expedidor: SSP/SP

Não é funcionária pública. Não exerce na entidade função remunerada.
Mandato desta diretoria:

Início: 01.01.2017

Término: 31.12.2019
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E. Não ocorreram alterações estatutárias no ano de 2017.

F. RECURSOS HUMANOS
Quantidade de pessoas que colaboraram com a entidade em 2017:
Colaboradores

Quantidade

Funcionários
Estagiários remunerados
Total de pessoal ocupado assalariado
Voluntários permanentes
Voluntários eventuais
Estagiários não remunerados

18
00
18
73
166
03

Total de pessoal ocupado não remunerado

242

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício anterior
Quantidade de diretores remunerados
Quantidade de diretores não remunerados

17
00
06

G - Responsável para contato com a organização
NOME: FÁTIMA DE ARAÚJO GIORLANO
CARGO: Assistente Social
DDD/ TELEFONE: (11) 4890-0354; 4890-0350; 4873-6361;

E-MAIL: caritassp@caritassp.org.br

H. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017
I. Apresentação
A CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO - CASP é associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, e de caráter assistencial, formada e informada pelos princípios da fé cristã. Sem prejuízo de sua
natureza jurídica de associação independente, e de sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, a
CASP atua como um organismo da Arquidiocese de São Paulo, na animação, promoção, caridade e articulação
da Ação Social.
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Com atuação no EIXO de Serviços de Proteção Social Básica, em 2017 com dois projetos: Centro de
Referência para Refugiados, com atendimento aos migrantes forçados, ou seja, solicitantes de refúgio e
refugiados; e o Projeto Famílias Resgatando Vínculos que busca capacitar mulheres chefes de família.
Também com atuação nos eixos de ASSESSORAMENTO, Técnico, Administrativo e Político; DEFESA E
GARANTIA DE DIREITOS; PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, via
parceria com Instituto CrediPAZ, mobilização das comunidades para implantação de microcrédito popular.
Sua atuação se dá a partir de sua matriz, bem como de seis Núcleos Regionais e Paróquias da Arquidiocese
de São Paulo. Trabalha na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável solidário. Junto aos
excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa,
igualitária e plural.
Tem por MISSÃO: Ser braço estendido da Igreja Arquidiocesana de São Paulo no serviço de sensibilização,
animação, articulação e promoção da caridade e refletir com a sociedade sobre oportunidades de ações
transformadoras que lhe propiciem justiça.
A CASP tem por finalidade estatutária (cf. CAPÍTULO II, Art. 6º de seu estatuto social):
a) Promover e articular ações que possibilitem a assistência social por meio da educação, da
cultura e da saúde, assim como, do incentivo a solidariedade das famílias e pessoas
empobrecidas, em especial crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, solicitantes
de refúgio e refugiados e outros que se encontrem em situações de risco, nas áreas rural e
urbana, para que vigorem a Justiça social, a fraternidade e a caridade cristã;
b) Atuar através de parcerias com o poder público e privado na promoção de iniciativas que
minorem os sofrimentos de grupos sociais e comunidades em situações de exclusão social
e contexto de emergência natural, social e civil;
c) Realizar ações solidárias de geração de trabalho e renda, apoiando quando necessário a
criação de oficinas, cooperativas, grupos de produção, prestação de serviços e outros;
d) Investigar, estudar, analisar e desenvolver estratégias de combate à miséria, à pobreza e à
exclusão social;
e) Defender e promover os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana;
f) Acolher com solidariedade, orientar e encaminhar solicitantes de refúgio e refugiados,
vindos de diversos países, em parcerias com o ACNUR - Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados; CONARE - Comitê Nacional para Refugiados e a Sociedade
Civil, procurando dar condições para que se insiram e se integrem a Sociedade;
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g) Formar, acompanhar, assessorar e articular os agentes que atuam nas áreas de competência
da ação social e no exercício da cidadania;
h) Fazer-se representar, sempre que solicitada, para defender seus interesses junto aos Órgãos
Oficiais e Privados;
i) Representar um espaço de fortalecimento da fé, da cultura, da vida e da cidadania, fulcrada
nos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana;
j) Realizar ações solidárias emergenciais, dentro de suas possibilidades técnicas, jurídicas e
financeiras, mediante determinação prévia do Presidente do Conselho Deliberativo;
k) Fomentar procedimentos de assistência e de seguridade ligados à saúde e à vida para seus
associados admitidos e efetivos, para os presbíteros da Arquidiocese de São Paulo e
eventualmente para terceiros; todos submetidos aos termos do regimento interno.
l) Fomentar procedimentos de assistência e seguridade referentes aos bens patrimoniais
pertencentes à Arquidiocese de São Paulo, às Paróquias e para terceiros; todos submetidos
aos termos do regimento interno.
m) Promover atividades e finalidades de relevância pública e social.
As finalidades da CASP são objetivadas e cumpridas em consonância com a Lei orgânica da Assistência Social
(LOAS), a Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da criança e do adolescente
(ECA), Estatuto do Idoso, Lei Civil vigente, naquilo que lhe é aplicável, sem prejuízo aos critérios de
orientações previstos na alínea “a”, item 1, do artigo 7º do estatuto desta organização, qual seja:
“Orientar suas atividades sociais pelos princípios da Doutrina Social da Igreja,
diretrizes da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nas da Arquidiocese
de São Paulo, nas da Caritas Brasileira e da Caritas Internacionalis, no que for
pertinente;”
A entidade prevê que existe compatibilidade de sua natureza, objetivos e público alvo com a Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, com o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, com a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, com a Norma
Operacional Básica da Assistência Social - NOB SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 de
julho de 2005 e com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS
nº 109, de 11 de novembro de 2009, conforme Parágrafo único do artigo 6º e no Parágrafo Primeiro do artigo
7º, de seu estatuto, citado anteriormente.
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A entidade prevê em seus atos constitutivos, artigo 53, que em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas.
A sustentabilidade financeira viabiliza-se a partir de recursos financeiros obtidos com contribuições,
rendimentos, doações, financiamentos pontuais e convênios públicos. No ano de 2017 foi renovado convênio
estabelecido com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR.

1.1 Infraestrutura
A SEDE, em regime de comodato, ocupa dois andares e uma sala no terceiro andar do Condomínio Dom
Paulo Evaristo Arns, prédio de três andares. Estando assim distribuídos:
Térreo: Rampa entrada; Hall de entrada; Escada; Elevador; Controle de acesso; bancos de espera.
Primeiro andar abriga o serviço Centro de Referência para Refugiados, assim distribuído: 11 Salas de
atendimento individual; 03 Salas exclusivas para administração, coordenação, equipe técnica; 02 Salas de
atendimento em grupo/atividades comunitárias, 09 sanitários e um banheiro acessível que atende a quem
utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e também a quem precisa de apoio, como idosos e
crianças; divididos entre acesso ao público e interno; 01 Almoxarifado; 01 Copa e cozinha; 01 Recepção. Bem
como, acervo bibliográfico com dois mil subsídios específicos sobre refúgio e duzentos títulos sobre
Assistência Social, Formação de Lideranças, Organização Comunitária; Economia Solidária, Elaboração,
Implantação, Avaliação e Acompanhamento de Projetos Comunitários; Direitos Humanos. Está equipada com
17 Computadores; 02 Datashow; 01 Fogão; 02 Geladeiras; 09 Impressoras; 02 Maquinas Copiadoras; 02
Maquinas fotográficas; 02 Micro-ondas; 01 notebooks; 15 telefones; 31 Arquivos de aço; 04 Armários de aço.
E ainda mesas, cadeiras, internet, material de escritório, sistema de câmera e alarme de segurança.
Segundo andar abriga 01 capela; 01 sala de reunião; 01 área de convivência; 01 Espera; 01 sala auxiliar
administrativo; 01 sala para o diretor; 01 sala para o vice-diretor; 01 sala assistente de diretoria; 01 sala
assistente social; 01 sala administração; 01 auditório; 01 depósito mobiliário; 01 copa; 04 sanitários; 01 área
de serviço; 1 sanitário adaptado para Portador de Necessidades Especiais (PNE). As salas são equipadas com
computador; aparelho telefônico; internet; mesa; cadeiras; arquivo; armário. O auditório e a área de
convivência são equipadas com data show, cadeiras e equipamento de som.
Terceiro andar abriga em uma sala a filial CASP NR Sé, que também se utilizar das salas de reunião e
auditório do segundo andar para realizar suas atividades.
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Cinco Núcleos Regionais possuem, cada qual, uma sala cedida pela Mitra Arquidiocesana de São Paulo, nas
regiões de atuação, Regiões Episcopais Belém, Brasilândia, Ipiranga, Lapa, Santana.

CASP Lar Santa Maria conta com a seguinte infraestrutura:
Espaços disponíveis
Auditório

01

Escritório
Estufa
Laboratório Informática
Laboratório Marcenaria
Laboratório Rádio Comunitária
Quadra de Esportes
Refeitório/Cozinha
Sala- Equipe Trabalho
Salas Aula
Serviços Sanitários
Veículos
Área Verde

01
01
01
01
01
02
01
01
03
08
00
01

Equipamentos
125,00 m² Aparelhos de tv, DVD, viodecassete, som
Projetor Multimídia, retropojetor,
25,00 m² Microcomputadores e impressoras
80,00 m² Máquinas e ferramentas
55,00 m² Mesa de som, microfones, computador
100,00 m² Ferramentas diversas
55,00 m² Telas de projeção
300,00 m² Área para atividades externas
200,00 m² Fogão
12,00 m²
65,00 m²
5,00 m²
70.000 m²

1.2 Público alvo:
Centro de Referência para Refugiados: Solicitantes de refúgio e refugiados (homens, mulheres,
crianças, adolescentes, famílias).
Núcleos Regionais: Mulheres, lideranças comunitárias, organizações sociais, comunidades,
desempregados.
Lar Santa Maria: Cede seu espaço para Organizações da comunidade local das áreas da Infância e
Juventude e da Assistência Social.

1.3 Abrangência territorial:
Os seis Núcleos Regionais atendem o Município de São Paulo a partir da divisão regional da
Arquidiocese de São Paulo. Arquidiocese corresponde ao espaço territorial de atuação da Igreja, sob a
responsabilidade administrativa e pastoral de um arcebispo. A Igreja Católica se concretiza na Cidade de São
Paulo através da Arquidiocese de São Paulo. Por abranger um território bastante extenso a Arquidiocese está
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subdividida em seis regiões assim dispostas: Região Episcopal Belém, Região Episcopal Brasilândia, Região
Episcopal Ipiranga, Lapa, Santana e Sé.
Centro de Referência para Refugiados: Estado de São Paulo – a maior parte das pessoas atendidas,
após chegada em São Paulo, moram na região Central da cidade, mas existem pessoas morando em cidades
do Interior e Litoral.

II. REGISTROS E CERTIFICAÇÕES
CNPJ nº 62 021 308/0001-70
CCM nº 1.009.502-6
COMAS Inscrição nº 816/2012
Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social nº 26.237
Utilidade Pública Municipal, decreto nº 45.691 de 17/01/2005.
Utilidade Pública Federal, portaria n° 1387 de 26/08/2015 – extinto.
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) – Protocolo 71000.070571/201544; Portaria nº 22/2016, item 26, de 30/03/2016, publicada no Diário Oficial da União, de 06/04/2016, com
validade de 06/04/2016 a 05/04/2019.
CEDHESP – Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo –
instituído pelo Decreto Estadual nº 57.234/2011 sob o número do Expediente SJDC 003.596/2016
Certificado de Entidade Promotora de Direitos Humanos – âmbito estadual. Certificado nº 920; data de
emissão 08/06/2018, validade 07/06/2019.
Fundação: 04 de abril de 1968

III. INSTRUMENTOS DE CONTROLE
Constituem os instrumentos de controle: Registro em cartório e arquivamento das Atas das Assembleias
Gerais da Entidade; Livro de Atas das Reuniões de Diretoria; Livro Caixa; Documentação dos projetos
aprovados e em evolução. Documentação específica das 07 filiais da CASP, localizadas nas 06 Regiões
Episcopais (Belém, Brasilândia, Santana, Sé, Lapa, Ipiranga) e no Município de Cotia.
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IV. NOSSOS VALORES
FÉ E MORAL CRISTÃ:

Referência

fundamental

ao

Evangelho

de

Cristo,

que

inspira

o

comprometimento social entre as pessoas.
CARIDADE: Virtude de caráter social fundamental, que move o sentimento de urgência de se estabelecer
uma relação de justiça entre as pessoas.
FRATERNIDADE: Realidade espiritual que suscita o sentido e valor ao empenho intrínseco da pessoa em
desejar dar uma destinação universal aos bens da natureza em benefício do bem comum.
SOLICITUDE SOCIAL: Gesto sensível e acolhedor em favor de outra pessoa, com predisposição
naturalmente amável para servi-la, reconhecendo e respeitando a eminente dignidade desta outra.
DIÁLOGO: Disponibilidade cordial para explicitar o próprio conhecimento e experiência e para acolher a
realidade de terceiros, visando perceber demandas alheias à própria realidade.
TESTEMUNHO: Carisma específico que espelha a fé e a esperança no coração materno da Igreja e no rosto
misericordioso do Deus de amor, de bondade e de ternura.

V. PARCERIAS
As parcerias ocorrem pela interdependência das ações para o alcance qualitativo dos resultados e exercício de
direitos dos usuários.
No ano de 2017 contamos com os seguintes parceiros: Pastorais Sociais da Arquidiocese de São Paulo;
Instituto CREDIPAZ, organização sem fins lucrativos de Microcrédito solidário e popular.
No que se refere ao Centro de Referência para Refugiados constituímos as seguintes parcerias:
CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) - Lei 9.474 de 1997 que regulamenta o Estatuto dos
Refugiados; processo de elegibilidade e Políticas Públicas; Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados no Brasil (ACNUR); Policia Federal – apoio e encaminhamentos; Secretarias da Justiça e
Defesa da Cidadania via Comitê Estadual para Refugiados – estudo de possibilidades políticas públicas;
Defensoria Pública da União – orientação e encaminhamentos jurídicos, participação em eventos propostos
pela CASP; Ministério Público – apoio e encaminhamentos; Arquidiocese de São Paulo – apoio a atividades
do Centro de Referência; Paróquia São João Batista do Brás e Paróquia Santo Antônio de Lisboa –
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doações; Missão Belém – no acolhimento para idosos e pessoas com doenças crônicas; Obra Social Nossa
Senhora Aparecida (Irmãs Palotinas) – acolhida às mulheres; Missão Paz (Padres Scalabrinianos – Casa do
Migrante e Pastoral do Migrante) – casa de acolhida e orientação quanto à documentação de
permanência; Refugees United – utilização de sala e infraestrutura para divulgação de plataforma de
localização de familiares e amigos; SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – cursos
profissionalizantes; SENAC (Serviço

Nacional

de

Aprendizagem

Comercial)

–

cursos

profissionalizantes; SESC (Serviço Social do Comércio) – curso de português, acesso à internet, lazer e
cultura,

alimentação

a

preço

acessível; SESI (Serviço

Social

da

Indústria)

–

cursos

profissionalizantes; UNISANTOS – Cursos de Relações Internacionais- pesquisa sobre os países de
origem; Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH), apoio e esclarecimentos sobre migração e
permanência; SASECOP (Serviço de Apoio Educativo de Capacitação e Orientação Profissional) –
cursos profissionalizantes; CESPROM (Associação Educadora Beneficente do Centro Scalabriniano de
Promoção) – cursos profissionalizantes; Hospital das Clínicas e Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas – atendimentos em saúde mental e outras especialidades;
Hospital de Referência da Saúde da Mulher Pérola Byington – atendimento em saúde; Unidade Básica
de Saúde (UBS) Sé – atendimento ambulatorial; APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas) –
atendimento odontológico; Universidade de São Paulo (USP) – serviços odontológicos; Hospital "Emílio
Ribas" – doenças infectas contagiosas; Hospital Infantil "Menino Jesus"– atendimento em saúde; Hospital
Brigadeiro – referência no atendimento ao homem; Santa Casa de Misericórdia – atendimento de
saúde; Amparo Maternal – assistência em saúde/internação à mulher gestante; Todos os Postos de
Atendimento Médico da Rede Pública Estadual e Municipal, principalmente os localizados na região
Central, onde reside a maioria dos solicitantes e refugiados; UFJF (Universidade Federal de Juiz de
Fora); UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais); UFSCAR (Universidade Federal de São
Carlos); Instituto Paula Souza – cursos Governo do Estado de São Paulo – certificações; Comunidade
Novos Rumos – cursos profissionalizantes gratuitos; CREAS (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) – albergues; CAT – Centro de Atendimento ao Trabalhador (PMSP) – cursos e palestras
gratuitas, cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho; Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) – cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho; EMDOC (Projeto PARR) – recolocação
profissional; Ótica Carol – preços mais acessíveis para solicitantes de refúgio e refugiados; Posto
humanizado Aeroporto de Guarulhos – contatos e apoio aos solicitantes que se encontram no
aeroporto; CROPH

(Coordenação

Regional

de

Promoção

Humana)

– encaminhamento

para
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albergamento; COMPASSIVA – organização que possibilita curso de português para sírio e orientação para
revalidação

de

diplomas;

CIEE

(Centro

de

Integração

Empresa

Escola) –

curso

de

português; EDUCAFRO – curso de português; Cursinho Popular Mafalda – apoio pré-vestibular para
pessoas carentes e curso de português; Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos –
UNIFESP/GRU – curso de português; Igreja Batista – curso de português; UNIFAI – curso de
português; Coletivo Conviva Diferente – curso de português; UNINOVE – odontologia e saúde; Escritório
de Advocacia Mattos Filho –assessoria jurídica.

VI. Participação dos beneficiários na definição e controle das atividades realizadas
•

Realização de Diagnóstico Participativo – avaliação anual das ações e indicação de novas ações
realizada por usuários; profissionais envolvidos e parceiros.

•

Atendimento individualizado

•

Reunião bimensal de avaliação dos projetos, participação das lideranças comunitárias,
participantes dos projetos e técnicos.

VII. Detalhamento das atividades, serviços e projetos desenvolvidos
A Caritas atua na perspectiva das Políticas Públicas com quatro diretrizes institucionais: defesa e promoção
de direitos humanos e sociais; incidência e controle social de políticas públicas; construção de projeto de
desenvolvimento solidário e sustentável; o fortalecimento da Rede Caritas. Operacionaliza a atividade
principal e secundária com os seis Núcleos Regionais e Lar Santa Maria (filiais) constituídos.
Quanto à abrangência no território Municipal, Estadual e Nacional, atua conforme nucleação local em
consonância com as unidades paroquiais, comunitárias e respectivas sucursais.
Para cumprir sua missão e operacionalizar visão e valores, a CASP realiza os seguintes programas e ações:

7.1 SERVIÇO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REFUGIADOS
CNPJ: 62.021.308/0001-70
Endereço: Rua José Bonifácio, 107, 1º andar
Bairro:

Sé

Município: São Paulo

CEP: 01324-001
UF: SP
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Telefone: 11 4873-6363; 11 4873-6361; 4873-6360
E-mail: casp.refugiados@uol.com.br; cristina.caspsp@gmail.com
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Sé

7.1.1 PÚBLICO ALVO
No ano de 2017, o CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REFUGIADOS atendeu 6.397 pessoas em
situação de refúgio, entre solicitantes de refúgio aguardando documentação, solicitantes de refúgio,
refugiados, indeferidos e recursos.
Entre as 6.397 pessoas atendidas, 2.249 procuraram a ajuda da CARITAS-SP pela primeira vez em 2017,
sendo 35% do total atendido. É o que chamamos de “Novas Chegadas”.

Total de pessoas atendidas gratuitamente pelo CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REFUGIADOS:
6.397 pessoas em situação de refúgio.
O total de 2017 mantém a média de atendimento observada nos anos anteriores:
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Número de pessoas atendidas por
ano

Em 2017, atendemos 85 nacionalidades, sendo as que mais chegaram foram:

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nacionais de
Angola
Rep. Dem. Do Congo
Síria
Nigéria
Guiné Bissau
Guiné Conacri
Mali
Território Palestino
Ocupado
Serra Leoa
Senegal

A média consecutiva de pessoas atendidas nos últimos 04 anos e a variedade de nacionalidades demonstram
quantitativamente nossos esforços para atender toda a demanda que busca auxílio na CARITAS-SP.
Entretanto, há a necessidade de aprimorar o perfil da pessoa de interesse para garantir atendimento qualitativo
aos refugiados e aos solicitantes de refúgio com fundado temor de perseguição.
Do total atendido em 2017, 63% são homens, 37% são mulheres. Importante destacar o percentual de crianças
nascidas no Brasil, filhas de solicitantes de refúgio e refugiados atendidos nesse período: cerca de 5%.
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População dos grupos de
planejamento:
Sub-grupo (se aplicável):
Idade do
Grupo
0-4
5-17
18-59
60 and
Total:
Principais
localidades

Refugiados, solicitantes de refúgio.
Refugiados, solicitantes de refúgio e outras pessoas de interesse.

Masculino
Feminino
Total
em números
em %
em números
em %
em números
em %
300
5
297
5
597
10
434
7
472
7
906
14
3258
51
1557
24
4815
75
46
0,5
33
0,5
79
1
4038
63
2359
37
6397
100
Estado de São Paulo
Principais municípios: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco,
Ferraz de Vasconcelos, Campinas, Carapicuíba, Itapevi.

7.1.2 OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO
O objetivo geral do Centro de Referência para Refugiados foi oferecer atendimento e apoio a Refugiados (as)
e Solicitantes de Refúgio no estado de São Paulo. As atividades visaram a melhoria do nível de
autossuficiência e condições de vida dos refugiados; melhoria do acesso à educação e saúde; apoio financeiro
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para mitigar as condições de subsistência; prestação de serviços para grupos com necessidades especiais;
realização do potencial de integração local dos refugiados; reforço da documentação civil e apoio ao
procedimento de elegibilidade para melhorar o acesso ao território de pessoas que buscam proteção. O objetivo
geral proposto foi alcançado totalmente.
7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL

Objetivos específicos

Resultados obtidos

PRIMEIRA ACOLHIDA: Registro dos recém- 2.249 pessoas atendidas em 2017.
chegados
com
informações
pessoais,
preenchimento de uma ficha com dados pessoais,
cópias dos documentos, encaminhamento de
entrevista prévia com Agente de Proteção.
Orientações sobre o processo de refúgio no Brasil,
os serviços que o Centro de Referência para
Refugiados presta, entrega de subsídios
informativos.
Identifica
vulnerabilidades
primordiais, como: menores desacompanhados,
mulheres grávidas, pessoas necessitando de
albergamento, violações de direitos em território
nacional. Encaminhamento para os Programas
específicos do Centro de Referência. Ajudam na
entrega de doações como itens de higiene, roupas,
entre outros.
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Encaminhamentos para 2.791 pessoas atendidas em 2017.
abrigos; encaminhamentos para atendimentos de
saúde e odontologia; avaliação e doação de itens de
primeira necessidade (mediante disponibilidade);
acompanhamento de casos familiares especiais;
orientação sobre os serviços e programas sociais
oferecidos pelo Governo brasileiro; apoio para
localização de familiares. Análise de situação de
vulnerabilidade para concessão de ajuda financeira,
elaboração de parecer social.
INTEGRAÇÃO: Encaminhamento para cursos de 1.799 pessoas atendidas em 2017.
português gratuitos e cursos profissionalizantes;
apoio para matrículas em escolas públicas;
elaboração de currículo; orientação de abertura de
conta bancária e ingresso em universidades;
orientação sobre validação de diplomas obtidos no
exterior; mediação para a busca de emprego;
aconselhamento de planos de pequenos
empreendimentos.
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PROTEÇÃO: Assistência jurídica individual; 3.449 pessoas atendidas em 2017.
orientação sobre direitos e deveres no Brasil;
elaboração de pareceres técnicos nos processos de
solicitação de refúgio; apoio para pedidos de
autorização de viagem, reunião familiar,
desarquivamento e pedidos especiais enviados ao
CONARE;
registro,
encaminhamento
e
acompanhamento de situações de violação de
direitos.
ADVOCACY: Participação em fóruns e articulação
• Participação e articulação com redes de
com diversos atores, sempre visando garantir que os
proteção e postos avançados: 462 ações
solicitantes de refúgio e refugiados tenham acesso
• Capacitações e orientações para Órgãos
efetivo a políticas públicas e possam realizar
públicos: 3 ações (CRAI, MPF e Posto
plenamente seus direitos na cidade de São Paulo.
Humanizado Guarulhos)
Alguns destes Fóruns são: Grupo de Trabalho
• Elaboração de pareceres sobre proposta de
relativo ao Aeroporto de Guarulhos; Comitê
RN e procedimentos junto ao CONARE: 5
Estadual de Refugiados; Conselho Municipal de
ações (prioridades de julgamento, conversão
Imigrantes.
em reunião familiar, novo formulário,
apatridia,
crianças
e
adolescentes
desacompanhados)
• Participação em reuniões e elaboração de
propostas para procedimentos no Aeroporto
de Guarulhos: 32 ações
• Reuniões avaliativas periódicas em proteção
legal da CASP: 59 reuniões
• Ações de Advocacy non-refoulement: 31
intervenções
• Proteção da Criança: 25 intervenções
SAÚDE MENTAL: Atendimento psicológico 358 pessoas atendidas em 2017.
individual; encaminhamento para atendimentos
psicológicos e psiquiátricos para a rede parceira;
articulação em rede, favorecendo análise de casos e
ações promotoras de políticas públicas.
INFORMAÇÃO PÚBLICA: Atendimento de Número de atendimentos no ano:
imprensa, estudantes pesquisadores e comunidade 42 atendimentos para imprensa;
em geral, a fim de esclarecer e sensibilizar sobre a 73 para estudantes e pesquisadores;
temática do Refúgio em São Paulo/Brasil. Organização de 03 grandes eventos (Workshop para
Organização de eventos informativos e culturais, Jornalistas – 40 pessoas; 2 Eventos de Portas
assim como campanhas de arrecadação de itens de Abertas – aproximadamente 2200 pessoas; Ação
necessidades como higiene, alimentação, vestuário, Dia Mundial dos Refugiados – aproximadamente
educação entre outros.
300 pessoas), Dia Internacional da Mulher – 22
mulheres solicitantes/refugiadas.
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7.1.3 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU
BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
• Refugiados reconhecidos pela lei brasileira 9.474/1997;
• Solicitantes de refúgio portadores do protocolo provisório emitido pela Polícia Federal;
• Pessoas que desejam fazer a solicitação de refúgio;
• Residentes do estado de São Paulo.
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7.1.4 METODOLOGIA
Todos os objetivos e atividades descritos
abaixo foram realizadas no período:

De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Período de execução do projeto Centro de Referência
para Refugiados: 1 de janeiro de 2017 – 31 de dezembro 2017.

Objetivo proposto: Legislação e políticas desenvolvidas e fortalecidas - Ações de advocacy - Melhoria do acesso à assistência jurídica e
medidas legais - Melhoria do acesso ao território e redução de risco de devolução
Responsável: Larissa Leite, coordenadora do Programa de Proteção Legal.
Forma de participação dos usuários: atendimento individual, confidencial e sigiloso.
Data de início e fim das atividades
Atividades realizadas

Localidades Trimestre 1 Trimestre 2
J
F M A M
J
1 – Participação nas reuniões do Comitê Nacional para Brasília
x
x
x x x
x
Refugiados (CONARE), em Grupos de Estudos Prévios (GEP) e
Plenárias
2 – Participação no Comitê Estadual para Refugiados e Núcleo de São Paulo
x
x
x x x
x
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
3 – Participação e articulação com Redes de Proteção e postos São Paulo
x
x
x x x
x
avançados
4 – Capacitações e orientações para Órgãos Públicos (PF, DPU, São Paulo
x
x
x x x
x
Infraero, Universidades, Vara da Infância, Conselho Tutelar e
outros)
5 – Elaboração de pareceres sobre as propostas de resoluções São Paulo
x
x
x x x
x
normativas e procedimentos junto ao CONARE
6 – Reuniões avaliativas periódicas em proteção legal (ACNUR São Paulo
x
x
/CONARE/Parceiros)
7 – Participação em reuniões e elaboração de propostas para São Paulo
x
x
x x x
x
procedimentos no aeroporto de Guarulhos

Trimestre 3
J
A
S
x
x
x

Trimestre 4
O N D
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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8 – Participação em reuniões e elaboração de opiniões jurídicas São Paulo
sobre a nova lei de migração
9 – Assistência e orientações jurídicas aos solicitantes e São Paulo
refugiados
10 – Advocacy para garantia de direitos e medidas legais
São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11 – Elaboração de parecer jurídico individual

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 – Capacitação de agentes de proteção das equipes internas e da
rede pública e privada de apoio a população de interesse
13 – Visitas e capacitações às comunidades de
solicitantes/refugiados para fortalecimento da proteção baseada
na comunidade
14 – Revisão e ampliação dos manuais internos de orientação
jurídica (destinados a equipe CASP) e sistematização de
orientações jurídicas escritas (destinadas a população de interesse)
15 – Promoção e participação em reuniões com a rede de proteção
(público e privada) e com agentes individuais como defensorias
públicas, ministérios públicos, magistratura, universidades e
policiais
16 – Promoção de encontros com grupos acadêmicos para criação
de capacidades no atendimento em clínicas jurídicas e na pesquisa
sobre a população de interesse
17 – Atendimento individual para apresentação de diagnósticos

São Paulo

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18 – Apoio e capacitação a Polícia Federal

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19 – Participação e articulação com Redes de Proteção

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20 – Atendimento/orientação/acompanhamento individual ao São Paulo
solicitante e refugiado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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21 – Grupos de orientação para deferidos e indeferidos

São Paulo

x

22 – Aperfeiçoamento e ampliação de ferramentas de capacitação São Paulo
e trabalho de assistência jurídica em proteção legal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo proposto: Risco de VSG (Violência Sexual e de Gênero) reduzido e qualidade de resposta aprimorada - Apoio ao desenvolvimento de
capacidades oferecido - Acesso a serviços públicos de saúde - Proteção de crianças fortalecida - Serviços para pessoas com necessidades específicas
fortalecidos
Responsável: Maria do Céu Furtado Fonseca, coordenadora do Programa de Assistência Social.
Forma de participação dos usuários: atendimento individual, confidencial e sigiloso.
Data de início e fim das atividades
Atividade

Localidades

1 – Atividades propostas pelo ACNUR com Homens e Mulheres - temas São Paulo
afins
2 – Capacitação da equipe CASP sobre os Risco de VSG
São Paulo
3 – Dia Internacional das Mulheres (08/03/2017): encontro com 22 São Paulo
refugiadas de 13 nacionalidades, vindas de Angola, Rep. Dem. Congo,
Egito, Iêmen, Colômbia, Cuba, Nigéria, Palestina, Iraque (curdas),
Bielorrússia, Uganda, Guiné Conacri, Etiópia. Houve tradução
simultânea em inglês, francês, espanhol e árabe para que todas
entendessem e se integrassem à dinâmica. O objetivo do encontro, que
contou com a participação do Geledés Instituto da Mulher Negra, foi
transmitir a mensagem de empoderamento, sororidade e parceria, além
de explicar os direitos das mulheres no Brasil (combate à violência de
gênero e Lei Maria da Penha). Também distribuímos a cartilha
elaborada pela Defensoria Pública do Estado sobre a Lei Maria da
Penha. Como o material é em português, traduzimos os principais
pontos para inglês, francês, espanhol e árabe. Desde então, distribuímos

Trimestre 1
J
F
M
x

Trimestre 2
A M
J
x

Trimestre 3
J
A
S
x

Trimestre 4
O
N
D
x

x

x

x
x
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o material para todas as mulheres solicitantes de refúgio e refugiadas
recém-chegadas a Caritas. Também distribuímos aos homens a cartilha
da Defensoria Pública do Estado sobre “Vamos falar sobre
masculinidade? ”.
4 – Workshop sobre direitos LGBTI voltado a parceiros do ACNUR, da São Paulo
campanha Livres & Iguais e refugiados
5 – Articulações com entidades afins para proteção e assistência social São Paulo
6 – Ampliação do programa de assistência social – redes – visitas – São Paulo
analise de vulnerabilidades e capacitação rede pública
7 – Encaminhamentos a Rede Pública de Saúde
São Paulo
8 – Apoio e assessoria sobre o tema de refúgio para a Saúde Pública

São Paulo

9 – Capacitações à rede pública sobre o tema do refúgio

São Paulo

10 – Visitas sociais

São Paulo

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

11 – Diagnóstico participativo temático: com comunidades, São Paulo
identificação de postos avançados de assistência, saúde e proteção legal
em São Paulo e grande São Paulo
12 – Acompanhamento individualizado
São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13 – Articulação Vara da Infância e Adolescência / Conselho Tutelar

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14 – Articulação com redes de atendimento à criança e adolescentes

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 – Capacitações para funcionários da Vara da Infância e Adolescência São Paulo
e do Conselho Tutelar sobre o tema do refúgio
16 – Atendimento e orientações individuais
São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17 – Orientações sobre procedimento de refúgio

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18 – Busca e advocacy para orientação de programas sociais

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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19 – Avaliação social individual

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20 – Encaminhamentos a outras organizações de assistência e saúde São Paulo
(ONG’s, associações, universidades, entre outros)
21 – Organização e distribuição de doações
São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22– Orientação e Acompanhamento de voluntários

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23 – Articulação com a rede de parceiros/convênios

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Objetivo proposto: Serviços específicos para pessoas de interesse com necessidades psicossociais fornecidos - Serviços para pessoas com necessidades
específicas fortalecidos
Responsável: Ingrith Andrade, coordenadora do Programa de Saúde Mental.
Forma de participação dos usuários: atendimento individual, confidencial e sigiloso.
Data de início e fim das atividades
Atividade

Localidades

1 – Atendimento e encaminhamentos de saúde mental

São Paulo

Trimestre 1
J
F
M
x
x
x

Trimestre 2
A M
J
x x
x

Trimestre 3
J
A
S
x
x
x

Trimestre 4
O
N
D
x
x
x

2 – Atendimento individual e grupal em saúde mental

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 – Oficinas de avaliação de risco em saúde mental (reflexo de causa
de perdas, solidão, pertencimento, evitar patologias)

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo proposto: Autossuficiência e meios de subsistência aprimorados - Acesso a treinamento e ensino garantido - Acesso ao mercado de trabalho
facilitado
Responsável: Adelaide G. Lemos, coordenadora do Programa de Integração Local.
Forma de participação dos usuários: atendimento individual, confidencial e sigiloso.
Data de início e fim das atividades
Atividade

Localidades

1 – Cursos de língua portuguesa

São Paulo

Trimestre 1
J
F
M
x
x
x

Trimestre 2
A M
J
x x
x

J
x

Trimestre 3
A
S
x
x

2 – Encaminhamentos para o ensino fundamental e médio

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 – Cursos técnicos e profissionalizantes

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4 – Ampliação do programa de integração local, acompanhamento de
redes, novas parcerias, capacitação para pequenos
empreendimentos, visitas

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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O
N
D
x
x
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5 – Oficinas de desenvolvimento solidário sustentável, educação
financeira, empregabilidade
6 – Cursos de Graduação (orientações e encaminhamentos)

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 – Buscas de novas parcerias

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8 – Manutenção dos convênios / parcerias

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9- Orientação Revalidação de Títulos (diretorias de ensino/ escolas
técnicas e Universidades)
10 – Orientações e apoio a elaboração de currículo educacional e
profissional
11 – Encaminhamos à Rede Pública (CAT/PAT)

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12 – Orientação Trabalhista (palestras Intercultural, leis – direitos e
deveres)
13 – Continuidade das articulações com o Projeto PARR

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14 – Manutenção dos convênios / parcerias

São Paulo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15 – Oficinas de protagonismo de mulheres (mulher refugiada
imigrante, empoderamento, cultura)

São Paulo

x

x

Rua José Bonifácio, 107, 2º andar, Sé, CEP: 01003-000- Tel.: (11) 4890-0350 CNPJ 62.021.308/0001-70 - www.caritassp.org.br - caritassp@caritassp.org.br - caritasarqsp@uol.com.br

x

p. 30

7.1.5 IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO
Objetivo
proposto

Impacto
pretendido

Impacto social alcançado

Legislação e políticas
desenvolvidas
e
fortalecidas

Que a temática do
refúgio
seja
efetivamente
implementada como
estratégia política das
instituições
governamentais
e
locais.

CARITAS-SP registrou um total acumulado, até o final de 2017,
de 9.435 solicitações de refúgio pendentes de pessoas atendidas
(algumas desde 2012 aguardando a decisão do CONARE).
Algumas dificuldades observadas em relação ao cumprimento
da legislação: protocolo provisório e notificações de
deferimento com erros, demora do CONARE para emitir a
certidão com fins de renovação do RNE, falta de
reconhecimento por alguns órgãos da legitimidade do
documento e outros. CARITAS-SP atuou na mitigação desses
problemas.
Aprovação da Lei de Migrações (Lei Federal 13.445/2017), cuja
formulação contou com influência e recomendações da
CARITAS-SP.

Acesso à assistência
jurídica e medidas
legais

Que
100%
dos
solicitantes de refúgio
recebam o protocolo,
RNE, CPF e CTPS.

1 – Assistência e orientações jurídicas aos solicitantes e
refugiados:
Orientações Gerais: 630 (presenciais e a distância)
Elaboração de entrevista prévia e parecer jurídico individual:
974 atendimentos
Considerando a opinião prévia sobre elegibilidade, 354 das
entrevistas tiveram posição positiva ao reconhecimento como
refugiado, 526 geraram posição negativa ao reconhecimento
como refugiado e 534 geraram posição de dúvida. Outras 86
pessoas apresentavam outras situações (refugiados já
reconhecidos, procedimento de reunião familiar ou indicação de
proteção complementar).
Plantão de Apoio Geral: 2.321 atendimentos
2 – Advocacy para garantia de direitos e medidas legais para
acesso a serviços jurídicos nacionais: 600 ações

Acesso à assistência
jurídica e medidas
legais

Que
100%
dos
solicitantes de refúgio
recebam o protocolo,
RNE, CPF e CTPS.

3 – GOR (Grupo de Orientação para Refugiados) -Foram oito
ofícios de deferimentos do CONARE. Para cada ofício, realizamos
dois Grupos de Orientação para Refugiados, em português,
inglês, francês e árabe. Para os refugiados que constam no ofício
e cadastrados na Caritas, ligamos e mandamos e-mail
convidando para a reunião. Foram realizados seis Grupos de
Orientação, com representantes da Proteção, Integração e
Assistência, com o objetivo de apresentar aos refugiados recémreconhecidos informações sobre a documentação (como fazer o
RNE, o cadastro e o agendamento na Polícia Federal etc.)
4 – Visitas e capacitações às comunidades de sol/refugiados
para fortalecimento da proteção baseada na comunidade
5 – Revisão e ampliação dos manuais internos de orientação
jurídica (destinados à equipe CARITAS-SP) e sistematização de
orientações jurídicas escritas (destinadas a população de
interesse): 5 informativos voltados para a população de
interesse; 43 padrões para documentos internos; 31 padrões
para ofícios; 17 respostas padrão para consultas por e-mail; 19
alertas para a equipe da CASP; 11 circulares internas para equipe
sobre procedimentos relacionados à Proteção, materiais, entre
manuais, tutoriais, informes, entre outros
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6 – Programa de Acolhida para as Novas Chegadas, onde os
recém-chegados recebem orientação de medidas legais: dois
turnos por dia, às segundas, terças, quintas e sextas
7 – Ofícios expedidos para encaminhamento de casos
individuais: 365, sendo alguns:
145 CONARE
34 DPE
28 Polícia Federal
20 Instituições bancárias
18 Escritório Modelo Mackenzie
17 DPU
15 DETRAN
8 Escritório Mattos Filho
6 cartórios
5 SPTRANS
3 PROCON
8 – Capacitação de agentes de proteção das equipes internas e
rede pública : 121 intervenções
9 – Participação como Amicus Curiae na decisão do Supremo
Tribunal Federal que removeu a nacionalidade como critério de
exclusão do Benefício de Prestação Continuada (BPC): 1
10 – Participação na fundação da Rede de Assistência Legal para
Américas (RALRA): 1
Acesso à assistência
jurídica e medidas
legais

Melhoria do acesso
ao
território
e
redução do risco de
devolução

Risco
de
VSG
(Violência Sexual e de
Gênero) reduzido e
qualidade

Que
100%
dos
solicitantes de refúgio
recebam o protocolo,
RNE, CPF e CTPS.

Refugiados (as) têm
acesso ao território,
sem
haver
refoulement;
da documentação que
portam;
A temática do refúgio
faz parte da estratégia
e
política
das
instituições
governamentais
e
locais.
A temática de gênero e
refúgio ser parte da
estratégia e política das
instituições

11 – Promoção de encontros com grupos acadêmicos para
criação de capacidades no atendimento em clínicas jurídicas e
na pesquisa sobre a população de interesse
12– Promoção e participação em reuniões com a rede de
proteção (público e privada) e com agentes individuais como
defensorias públicas, ministérios públicos, magistratura,
universidades e policiais
CARITAS-SP atuou para:
✓ Treinamentos, capacitações e reuniões periódicas
com a Polícia Federal para apoio e capacitação;
✓ Participação e articulação com Redes de Proteção
✓ Atendimento / orientação / acompanhamento
individual ao solicitante e refugiado
✓ Ofícios para a PF de Guarulhos sobre o conector /
intervenções no CONARE

Articulação com órgãos afins para saúde e proteção da pessoa.
Refugiados tem conhecimento e acesso aos serviços, seguido de
monitoramento do Programa de Proteção e Assistência Social.
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Fortalecimento
da
proteção à criança

Serviços para pessoas
com
necessidades
específicas
fortalecidos

governamentais
e
locais.
Que a Polícia Federal,
Conselhos Tutelares,
Varas da Infância sigam
todos
os
procedimentos
de
refúgio relacionados a
menores
refugiados
(as) separados (as) dos
pais
e/ou
desacompanhados (as).
A
população
de
interesse se beneficia
dos serviços para
pessoas
com
necessidades
específicas,
sem
limitação
e
em
igualdade com os
nacionais

Serviços específicos
para pessoas de
interesse
com
necessidades
psicossociais
fornecidos

Apoio em saúde mental
e mitigação de riscos de
traumas consequentes
da situação de refúgio

Mobilização
comunidade
fortalecida

Refugiados
(as)
aprendem o idioma
local;
Refugiados
(as)
atingem determinado
nível de independência
social e econômica;
Aumento
de
oportunidades
de
inserção no mercado
de trabalho ou como
profissional autônomo,
e acesso ao apoio para
geração de renda, de
forma a facilitar a
autossuficiência.

da

Fortalecimento da rede de proteção e acompanhamento de
casos, individualizados.
1 - Acompanhamento individualizado
2 - Articulação Vara da Infância e Adolescência / Conselho
Tutelar
3 - Articulação com redes de atendimento à criança e
adolescentes
4 – Aperfeiçoamento e ampliação de ferramentas de
capacitação e trabalho de assistência jurídica em proteção legal
5 – Aplicação Curso de Proteção à Criança
Fortalecimento da rede de assistência social especificas
respeitando a igualdade de direitos com os brasileiros.
Encaminhamento e monitoramento de acesso a benefícios e
programas sócios assistenciais governamentais.
1 – Atendimento e orientações individuais
2 – Orientações sobre procedimento de refúgio
3 – Encaminhamentos à rede pública de assistência e saúde
4 – Avaliação social individual (para fins de concessão de
subsistência)
5 – Encaminhamentos a outras organizações de assistência e
saúde (ONG’s, associações, universidades, entre outros)
6 – Visitas Sociais
7 – Organização e distribuição de doações
8 – Articulação com a rede de parceiros/convênios
1 -Encaminhamentos à rede pública de assistência e saúde
2 - Atendimentos e encaminhamentos de saúde mental
3 - Atendimento individual e grupal em saúde mental
4 - Oficinas de avaliação de risco em saúde mental (reflexo de
causa de perdas, solidão, pertencimento, evitar patologias)
5 – Participação na rede de saúde pública de sociedade civil –
VEREDAS
6 – Oficina para Mulheres
7 - Projeto Sala de Espera
A integração local é facilitada por meio de parcerias com
entidades da sociedade civil e bons contatos com a comunidade
local; Refugiados (as) são individualmente documentados (as) e
gozam de liberdade de locomoção no território nacional.
1 – Cursos de língua portuguesa
2 – Encaminhamentos para o ensino fundamental e médio
3 – Cursos técnicos e profissionalizantes
4 – Novas parcerias, capacitação para pequenos
empreendimentos
5 – Manutenção dos convênios / parcerias
6 – Oficinas de desenvolvimento solidário sustentável, educação
financeira, empregabilidade
7 – Orientações e encaminhamentos para Cursos de Graduação
8 - Orientação para Revalidação
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Autossuficiência
e
meios de subsistência
aprimorados

Risco

A integração local é
facilitada através de
parcerias
com
entidades da sociedade
civil e bons contatos
com a comunidade
local;
Refugiados (as) são
individualmente
documentados(as) e
gozam de liberdade de
locomoção
no
território nacional.

Fortalecimento de parcerias; busca de novas parcerias para
microcrédito educativo solidário.
Ampliação da parceria SESI/SENAI para os solicitantes de refúgio
e para a rede conveniada do SESI.
Orientações e apoio a elaboração de currículo educacional e
profissional.
Encaminhamos à Rede Pública (CAT/PAT).
Orientação Trabalhista (palestras Intercultural, leis – direitos e
deveres).
Continuidade das articulações com o Projeto PARR.
Propostas e programas de empoderamento da mulher
refugiada.
Apoio em oficinas de protagonismo de mulheres (mulher
refugiada, empoderamento, cultura).
Encaminhamentos para orientações de Microcrédito Solidário
CREDIPAZ.

Descrição

Atendimento
De 01.01.17 a 31.12.2017
6.397 pessoas atendidas

Importância da escuta para orientações
corretas,
diminuindo
dúvidas
e
minimizando tempo e recursos da
população de interesse, assim como
angústias com relação a sua situação
documental e de integração local.

Atividade de Mitigação
Reestruturação dos fluxos de
trabalho
Foco na excelência do serviço
de primeira acolhida –
financiamento
da
ADVENIAT para 2017

2.249 Novas chegadas
Aproximadamente
atendimentos

Necessidade de capacitação especifica
20.000 para os órgãos públicos de serviços
essencialmente sociais (Albergues, saúde,
trabalho) para o melhor acolhimento de
imigrantes e refugiados.
Especial atenção a mulheres grávidas,
gravidas com criança ou sozinhas são as
que mais sofrem e seu tempo de integração
costuma ser mais demorado, considerando
a dificuldade de encontrar trabalho como
forma de integração e renda.

Grupo de Orientação para
Deferidos
Implementação de Plantão de
Atendimento
Aumento do número
profissionais fixos

de

Apoio de Voluntariado

Espaço físico ambientado de
maneira a garantir sigilo,
Informação disponível e de fácil acesso confidencialidade e conforto
aos solicitantes e refugiados.
Cartilha
e
filipetas
informativas
Salas
disponíveis
para
atividades
de
parceiros
(UNINOVE, Cruz Vermelha,
CARGURO, PARR, Mafre,
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Empoderando
Mulheres
Refugiadas-Pacto Global,)
Voluntariado para Programas
estratégicos como a Saúde
Mental
Situações emergenciais

Frequentes violações de direitos levam a
Caritas a ter que orientar o violado e
requerer o justo procedimento de
reparação. Como também são frequentes
as notificações de situações de violação do
non-refoulement, exigindo da Caritas um
posicionamento legal, interceder e
acompanhar os processos. Essas situações
levam muitas vezes a Caritas a ter que
mudar a sua rotina de atendimento e
planejamento e dispender profissionais e
recursos para acompanhar os casos.

Apontar
às
autoridades
competentes as violações de
direitos
Apoio de pessoal voluntário
capacitado
Busca de outras fontes de
recursos. No entanto é
necessário
profissional
capacitado para a captação de
recursos.

Emergências sociais que despendem Ampliação de parcerias
maior tempo de atendimento dos
profissionais de assistência devido a Rede de apoio
situações de alta vulnerabilidade (doentes
crônicos, mulheres grávidas, idosos)
Campanha de doações de
itens de primeira necessidade
Recursos financeiros insuficientes diante
das solicitações apresentadas como:
ordem de despejo, pagamento de aluguel
atrasado, falta de alimentos em casa,
necessidade de comprar remédios e
fraldas, doenças crônicas derivadas de
traumas
emocionais,
falta
de
oportunidades de trabalho
Situações
insatisfatórias
de Há cerca de três anos, o Brasil passa por
autossuficiência e aperfeiçoamento dos um período de recessão1 profunda, com a
meios de vida
pior retração do Produto Interno Bruto,
aumento exponencial do desemprego,
agravamento da inflação e encolhimento
da economia.
Isso atingiu diretamente a população,
principalmente as famílias de menor
renda, afetando também os solicitantes de
refúgio e refugiados no país. Queixas
devido à falta de oportunidades de
emprego e dificuldades para pagamento do
aluguel são frequentes por parte dos
atendidos e as atuais condições

1

Alternativas
de
empreendedorismo solidário:
fomentar
apoio
ao
microcrédito e incentivar
iniciativas
de pequenos
negócios.
Implementação do serviço de
Trabalho e Interculturalidade,
com a finalidade de preparar
os solicitantes de refúgio e
refugiados para entrevistas de
emprego e inserção no

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-boom-economico.ghtml
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econômicas acentuam as vulnerabilidades. mercado
Os desafios econômicos enfrentados por brasileiro.
eles têm levado a situações de
hipossuficiência
e
aumento
das
solicitações de ajuda financeira junto a
CARITAS-SP.

Em 2017, o Brasil teve recorde de mais de
14 milhões de pessoas desempregadas2.
Na sociedade atual, a integração social
passa em grande medida pela integração
ao mercado de trabalho. A elevada taxa de
desemprego e a dificuldade de encontrar
uma oportunidade agravam os sentimentos
de ansiedade, angústia e falta de esperança
dos solicitantes de refúgio e refugiados,
prejudicando sua integração no Brasil.

de

trabalho

Atendimentos
complementares in loco
(visitas domiciliares) a fim de
acompanhar
as
altas
vulnerabilidades e verificar
possibilidades de assistência
social.
Importância do Programa de
Saúde Mental, em rodas de
conversa e acompanhamentos
individuais, como fonte de
apoio aos solicitantes de
refúgio e refugiados em um
momento angustiante de
integração
social,
minimizando
efeitos
traumáticos para a adptação.

7.1.6 RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS
Pessoa Jurídica: 100%

Pessoa Física:

Verbas Públicas:

ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – R$ 1.259.048,46

0%

0%

ADVENIAT - Ação Episcopal alemã - R$ 171.544,38

7.1.7 INFRAESTRUTURA

2

Item
Almoxarifado ou similar

Quantidade

Banheiros

05

Biblioteca

-

01

Brinquedoteca

-

Copa/cozinha

01

Enfermaria

-

Espaço para animais de estimação

-

Espaço para guarda de pertences

01

Instalações elétricas e hidráulicas

24 hidráulicas / 52 elétricas

Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/4951844/brasil-tem-o-recorde-de-142-milhoes-de-desempregados-aponta-ibge
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Jardim/parque

-

Lavanderia
Quadras esportivas

-

Quartos coletivos

-

-

Quartos individuais

-

Recepção

01

Refeitório

01

Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias

02

Salas de atendimento individual

09

Salas de repouso

-

Salas exclusivas para administração, coordenação, equipe
técnica
Outros (Especifique)
Sala para armazenar doações

05
01

7.1.8 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Nome

Função

Formação

Vínculo
(*)

1 Adelaide P Guabiraba Lemos

Nível de
escolaridade (**)

Assistente Social 1

Serviço Social

CLT

Superior completo

Controlador de
Acesso 1

-----------------------------

CLT

Ensino Médio
completo

Assistente Social 2

Serviço Social

CLT

Superior completo

Coordenadora

Serviço Social

CLT

Superior completo

Administração

CLT

Superior completo

Direito

CLT

Superior completo

Serviços Gerais

-----------------------------

CLT

Assistente
Financeiro 1

Engenharia

CLT

Auxiliar
Administrativo

Tecnologia em
Gestão de
Qualidade

CLT

Superior completo

10 Daniel Bertolucci Torres

Advogado

Advogado

CLT

Superior completo

11 Diego Souza Merigueti

Advogado

Advogado

CLT

Superior completo

12 Isadora Rusche

Auxiliar
Administrativo

Relações
internacionais

CLT

Superior completo

13 Vânia Moussa

Assistente Social

Serviço Social

Prestador
Superior completo
de serviço

Atendente
Integração

Relações
internacionais

Prestador
Superior completo
de serviço

2 Francisco C Ferreira do Bonfim
3 Maria do Céu S P Fonseca
4 Maria Cristina Morelli
5 Yara Mathias Begalli
6 Larissa Leite
7 Sueli Ferreira de Lima
8 Luciran Machado Bessa Junior
9 Douglas Domingos Américo

14 Isadora Vieira Arruda

Analista
Administrativo
Financeiro
Advogada
Coordenadora

Ensino
Fundamental
Superior
incompleto

Carga
Horária
(semanal)

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
Período de
06 meses
Período de
06 meses
40 horas
semanais
Período de
um ano
Período de
08 meses
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15 Nilton Faria Carvalho
16 Lennon Sarau Sobini
17 Luiza de Moura Pallone
18 Anna Karina Keller
19

William Torres Laureano da
Rosa

20 Ingrith Andrade e Silva
21 Nicolas Neves dos Santos
22 João Luiz de Freitas Sugahara
23 Karina Satomi Matsumo
24 Ligia Zambone Moreira
25 Laura Meneghim Donadelli
26 Vitor Ayeres Leite
27

Raissa Contente Moraes
Riodades

28 Amanda Ferreira
29 Beatriz Negreiros Gemignani
30

Bianca Natalia de Souza Mier
Biadeni

31 Bruce Roberto Scheidl Campos
32 Caio A. M. Simoneti
33 Clara Cecilia Seguro
35 Cláudia Pehrsson Tambasco
35 Daiana Fermino de Oliveira
36

Maria Elisângela Cordeiro da
Silva

37 Fabrizia Maria De Marco Balbo
38 Flávia Beatriz Neves Pimenta
39 Gabriela S. Mathias

Prestador
Superior completo
de serviço

Período de
um ano
Período de
um ano

Relações Externas

Jornalista

Atendente
Acolhida
Atendente
Programa de
Assistência

Relações
internacionais

Prestador
de serviço

Relações
internacionais

Prestador
Superior completo
de serviço

Período de
08 meses

Advogado

Direito

Prestador
Superior completo
de serviço

Advogado

Direito

Prestador
Superior completo
de serviço

Psicóloga

Psicologia

Prestador
Superior completo
de serviço

Assistente de
Proteção
Atendente
Integração
Auxiliar de
Assistência
Atendente de
Acolhida
Atendente de
acolhida
Controlador de
Acesso

Relações
internacionais
Relações
internacionais

Período de
um ano
Período de
um ano
Período de
um ano
Período de
um ano
Período de
04 meses
Período de
04 meses
Período de
um ano
Período de
um ano
Período de
um ano
Período de
um ano
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais

Tradutora
Atendente de
acolhida
Tradutora

Superior
incompleto

Prestador
Superior completo
de serviço
Prestador
Superior completo
de serviço
Prestador

Ciências Sociais de serviço Superior completo
Relações
Prestador
Superior completo
internacionais de serviço
Relações
Prestador
Superior completo
internacionais de serviço
Relações
Superior
Prestador
internacionais de serviço
incompleto
Direito

Prestador
Superior completo
de serviço

Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Letras

Auxiliar Assessoria
Jornalismo
de Comunicação
Auxiliar de
Relações
Proteção
internacionais
Atendente de
Relações
acolhida
internacionais
Atendente
Ciências Sociais
Integração
Auxiliar Assessoria
Jornalismo
de Comunicação
Auxiliar de
Enfermagem
Assistência
Auxiliar Assessoria
Jornalismo
de Comunicação
Auxiliar de
Relações
Assistência
internacionais
Auxiliar de
Direito
Proteção
Auxiliar de
Direito
Proteção

Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
Voluntário

Superior
incompleto

Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
Voluntário

Superior
incompleto

Voluntário Superior completo
Voluntário Superior completo
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Ingrid Nascimento de Aguiar
Schlindwein
Jaqueline Mayumi De Azevedo
41
Kimura

Auxiliar de
Proteção
Atendente
Integração

42 Jemima de Souza Alves

Tradutora

40

43 Jessica Furtado Lagoeiro
44 João Pedro Argondizo Correia
45 Juliana Moreschi Silva
46 Juliana Ribeiro Alves
47 Juliana Rodrigues
48 Karen Torres da Rosa
49 Karina Tollara d'Alkimin
50 Laís Fratta
51 Laís Rigatto Cardilo
52 Laura Pujol Ricarte
53 Liazid Benarab
54 Lívia de Felice Lenci
55 Luca Frigeri Giuntini
56 Lucas Alonso Sales
57 Luciana Saab
58 Luiz Felipe Busalaf Pieroni
59 Mariana de Moraes Olivio
60 Marília Fabbro de Moraes
61

Marina Cavalcante Puntel
Cordeiro

62 Moussa Diabate
63 Patrick Gerard McNamara
64 Paula Marky Sobral
65 Rebeca Vieira Gonze

Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Atendente de
acolhida
Auxiliar de
Proteção
Atendente de
acolhida
Auxiliar de
Proteção
Atendente
Integração
Auxiliar Saúde
Mental
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar Saúde
Mental
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Atendente
Integração
Auxiliar de
Assistência
Atendente
Integração
Tradutor
Auxiliar de
Assistência
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção

Direito

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário
internacionais
Letras

Superior
incompleto

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Direito

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

História

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Psicologia

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

Psicologia

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Direito

Voluntário Superior completo

Relações
Superior
Voluntário
internacionais
incompleto
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Direito

Voluntário Superior completo

Pedagogia

Voluntário Superior completo

Teologia

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

Direito

Voluntário Superior completo

08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
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66 Renata Parpolov Costa
67 Sandra Regina Santos Silva
68 Sávio Modesto Ribeiro
69 Sikabaka Dinganga Prosper
70 Sirikit Noronha
71 Thais Joyce da Silva Amorim
72 William Diego Montecinos

Tradutora
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Proteção
Auxiliar de
Assistência
Atendente
Integração
Tradutor

Letras

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Relações
Voluntário Superior completo
internacionais
Teologia

Voluntário Superior completo

Relações
Voluntário
internacionais
Letras

Superior
incompleto

Voluntário Superior completo

08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais
08 horas
semanais

7.1.9 ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Articulações realizadas para o desenvolvimento do serviço, junto aos usuários no ano de 2017,
compreendendo a articulação efetuada com a rede de serviço existentes na comunidade, serviços
socioassistenciais, serviços de outras políticas sociais, entidades e organizações sociais, órgãos de defesa
dos direitos, conselhos municipais:

1. Participação nas reuniões do CONARE (GEP/Plenária);
2. Participação nas reuniões do Comitê Estadual para Refugiados;
3. Participação e articulação com Redes de Proteção e postos avançados: 462 ações de temáticas
específicas, como Lei de Migração, questão dos colombianos e venezuelanos, preparação de material
e construção de textos de apoio, acompanhamento de casos especiais, consulta a outras organizações,
entre outros;
4. Capacitações e orientações para Órgãos Públicos: CRAI, Posto Humanizado Guarulhos e MPF;
5. Elaboração de pareceres sobre proposta de RN e procedimentos junto ao CONARE: 5 ações
(prioridades de julgamento, conversão em reunião familiar, novo formulário, apatridia, crianças e
adolescentes desacompanhados);
6. Participação em reuniões e elaboração de propostas para procedimentos no aeroporto de Guarulhos:
32;
7. Reuniões avaliativas periódicas em proteção legal (ACNUR /CONARE/Parceiros): 59 reuniões;
8. Capacitação de agentes de proteção das equipes internas e rede pública: 121 intervenções;
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9. Participação como Amicus Curiae na decisão do Supremo Tribunal Federal que removeu a
nacionalidade como critério de exclusão do Benefício de Prestação Continuada (BPC): 1;
10. Participação na fundação da Rede de Assistência Legal para Américas (RALRA): 1.

7.1.10 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
Ciclo de palestras para atualização e capacitação contínua da equipe (funcionários e voluntários). Em 2017,
tivemos:

I)

09/02, 02 horas de atividade: “Lacunas e boas práticas na inclusão de refugiados em risco de
violência sexual”, com Yftach Millo, consultor da organização internacional HIAS, falou sobre
sua experiência de trabalho com refugiados em vários países africanos e em Israel.

II)

15/02, 05 horas de atividade: Visita ao CRAI (Centro de Referência e Atendimento para
Imigrantes), para conhecer o acolhimento e atendimento especializados oferecidos aos imigrantes,
como suporte jurídico, apoio psicológico e oficinas de qualificação profissional.

III)

16/02, 05 horas de atividade: “Comunicação Não Violenta”, com Denise Zerbeto, da MOVAZ
Consultoria, sobre estratégias de comunicação eficaz e com empatia, estabelecidas em relações de
parceria e cooperação. O método é baseado nos estudos do psicólogo Marshall Rosenberg.

IV)

16/03, 02 horas de atividade: “Pastoral Carcerária e o Sistema Prisional Brasileiro e Paulista”, com
o coordenador da Pastoral Carcerária do Estado de SP/CNBB-SUL1, Deyvid Livrini, e
participações de Padre Emerson Andrade de Lima e Padre Geraldo McNamara, que também atua
como voluntário na Caritas. Os palestrantes falaram sobre a atuação da Pastoral, apresentaram
dados que ilustram a realidade dentro dos presídios, bem como um panorama do sistema carcerário
e seus problemas estruturais. Comentaram também sobre o trabalho realizado na Penitenciária de
Itaí, onde estão os migrantes encarcerados.

V)

28/03, 02 horas de atividade: Eloisa Arruda, promotora do MPE, ex-secretária da Justiça do
Governo de São Paulo e atual chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo.
Relatou sua atuação na administração transitória da ONU em Timor Leste, como promotora no
Tribunal Penal, trabalho realizado em parceria com Sérgio Vieira de Mello.
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VI)

29/03, 04 horas de atividade: “Lei de reparação às vítimas de conflito armado da Colômbia que
estão no exterior”, com o Consulado da Colômbia em São Paulo. As vítimas colombianas que estão
no exterior tinham até junho para se registrarem e solicitarem a reparação e eventual indenização.
O encontro teve como objetivo conhecer o processo de registro, a lei de reparação e verificar
estratégias de como a Caritas poderia ajudar na divulgação do tema entre os refugiados
colombianos.

VII)

05/04, 05 horas de atividade: Visita à Casa de Passagem Terra Nova. O espaço é o primeiro
equipamento de acolhimento social do Estado de São Paulo para solicitantes de refúgio e vítimas
de tráfico de pessoas.

VIII) 13/04, 02 horas de atividade: “Compassiva”, com André Leitão e Carolina Selles. Os palestrantes
falaram sobre o trabalho oferecido pela ONG aos refugiados e solicitantes de refúgio, como ensino
da língua portuguesa e revalidação de diploma.
IX)

27/04, 02 horas de atividade: Andrea Zamur, da Coordenação de Políticas para Migrantes da
Prefeitura de São Paulo. Andrea, que já foi agente de Proteção na Caritas, falou sobre seu atual
trabalho no âmbito das políticas migratórias da cidade e a criação de projetos específicos para
imigrantes e refugiados.

X)

18/05, 02 horas de atividade: “Amparo Maternal e a acolhida de solicitantes e refugiadas
gestantes”, com Jakeline Dominici, gerente do Centro de Acolhida, e participações de Priscila
Maria de Carvalho, assistente técnica, e Roseli Venture, supervisora CRAS Vila Mariana. A
apresentação abordou o acolhimento de mães migrantes e refugiadas grávidas, trabalho importante
que integra a rede de parceiros do Programa de Assistência da Caritas.

XI)

26/05, 02 horas de atividade: “Programa de Acompanhamento Ecumênico na Palestina e Israel
(EAPPI)”, com Indra Seixas Neiva, também voluntária da Caritas. Indra compartilhou a
experiência do trabalho humanitário realizado na Palestina e falou sobre o programa desenvolvido
pelo EAPPI. Entre as principais ações, destacou a monitoria que relata abusos e violação de direitos
humanos, os contatos e parcerias com outras organizações (ONU, Cruz Vermelha etc.) e o
acompanhamento de pessoas e comunidades cujas vidas estão em constante ameaça do exército
israelense.

XII)

29/06, 02 horas de atividade: “Projeto Estrangeiras e o Projeto Egressas”, com Viviane Balbuglio,
do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC. O objetivo foi apresentar o trabalho direto do
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ITTC com mulheres migrantes em cumprimento de pena em meio aberto e egressas do sistema
prisional, assim como o mapeamento de redes e realização de diálogo público sobre o tema e as
vivências das mulheres na cidade de São Paulo.
XIII) 11/07, 02 horas de atividade: “Proteção Internacional e o papel do Reassentamento: o caso dos
Eritreus no leste Sudanês”, do advogado André Madureira, ACNUR.
XIV) 14/07, 04 horas de atividade: Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo. Além de apresentar a missão
da Cruz Vermelha no Brasil e no mundo, a equipe explicou detalhes sobre o serviço de
Restabelecimento de Laços Familiares da instituição, que tem o objetivo de restabelecer o contato
entre familiares separados por conflitos armados, desastres e migrações. Refugiados e imigrantes
têm sido atendidos pela Cruz Vermelha nesse trabalho.
XV)

21/07, 02 horas de atividade: Larissa Leite, sobre a elaboração da nova lei de migração, as
principais mudanças na legislação e os vetos feitos pelo governo federal.

XVI) 24/08, 03 horas de atividade: Prof. João Carlos Jarochinski Silva, Coordenador na UFRR Universidade Federal de Roraima, instituição que está colaborando no atendimento dos
venezuelanos na fronteira norte, relatou sobre o atual fluxo migratório em Roraima e os seus
esforços e da UFRR em ajudar os venezuelanos recém-chegados.
XVII) 19/09, 02 horas de atividade: Marifer Vargas, venezuelana que chegou ao Brasil em 2017. A
palestrante falou sobre as questões internas da Venezuela, as dificuldades socioeconômicas e as
razões que levam os venezuelanos a migrar para o Brasil. Marifer também destacou o processo
migratório e o trajeto percorrido pelos imigrantes/refugiados até o Sudeste brasileiro.
XVIII) 31/10, 05 horas de atividade: Treinamento de Primeiros Socorros com a equipe da Cruz Vermelha
São Paulo.

7.1.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O Projeto Centro de Referência para Refugiados foi desenvolvido na região central, subdistrito Sé onde está
sediado. Porém recebe solicitantes de refúgio e refugiados de todo o estado, todos que nos procuram.
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7.2 PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS
CNPJ: 62.021.308/0008-47
Endereço: Rua José Bonifácio, 107, 3º andar
Bairro:

Sé

CEP: 01324-001

Município: São Paulo

UF: SP

Telefone: 3810-4110
Email: caritas_rese@yahoo.com.br
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: Sé
Projeto Realizado elaborado e executato pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo
1. Projeto Resgatando Vínculos

7.2.1 PÚBLICO ALVO: Famílias
Foram atendidas 30 famílias totalizando 519 atendimentos individualizados no ano de 2017.

7.2.2 OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Resgatar vínculos familiares de forma que haja uma interação entre família, escola, saúde, moradia e
possibilidade de inclusão no mercado de trabalho.

7.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
Objetivos específicos
Famílias empoderadas dos seus direitos
enquanto cidadãs do mundo. Desenvolver ações
de forma articulada: escola, creche, UBS,
pastoral da moradia, CRAS, CREAS e fórum das
pastorais sociais. Desenvolver oficinas de
Justiça restaurativa, oficina de geração de renda
/ trabalho, oficina de economia popular solidária,
oficina de núcleo de convivência familiar e
encontros temáticos.

Resultados obtidos
Das 30 famílias que participaram do projeto,
03 conseguiram se inserir no mercado formal
de trabalho e 27 no mercado informal
confeccionando seus próprios produtos
(produção de peso para porta, pintura de pano
de prato, crochê e bordado), bem como
atividade de diarista conforme relatos das
mesmas.
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7.2.4 CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO PROJETO
A localização e logística da Caritas Núcleo Regional Sé no âmbito do acolhimento, atendimento e
procura dos usuários, a identificação foi feita através de entrevistas presenciais na Caritas Núcleo
Regional Sé com os usuários a fim de obter o perfil para depois desenvolver o projeto.
7.2.5 METODOLOGIA
A metodologia utilizada priorizou trabalhar e capacitar as famílias através de orientações baseadas nas
Leis Trabalhistas, Direitos e Deveres do Cidadão, Constituição Federal de 1988, ECA - Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Violência Doméstica, Estatuto do Idoso.
As atividades foram desenvolvidas uma vez por semana às quartas-feiras das 13h00 às 16h30.
Ao final das atividades foram realizadas rodas de conversa para obter devolutiva sobre as atividades
propostas.
TEMA

RESULTADO

Roda de Conversa
Apresentação do Projeto

Levantamento das expectativas das
participantes. Ficou decidido,
também que os encontros serão
realizados semanalmente.

06/09/2017

Convivência Familiar Sociopsicodrama

A primeira situação escolhida foi a
da mãe de família que não tem
onde deixar os filhos para poder sair
a trabalhar. A segunda foi a
dificuldade de relacionamento que
acontece em virtude de
discriminação entre os amigos: os
que têm dinheiro e os que não tem.
As participantes escolheram as
situações e por meio de
dramatização apresentadas para o
grupo. Depois houve uma discussão
sobre os temas.

13/09/2017

Oficina de customização

DATA

30/08/2017

Confecção de sofás em miniaturas
peso de portas.
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20/09/2017

Oficina de customização

Aprimoramento e desenvolvimento
de artesanato como forma de
geração e renda.

27/09/2017

Oficina de customização

Confecção de bonecas para prender
a porta.
Debate principalmente no que diz
respeito ao direito de família, às
crianças, direitos trabalhistas e
moradia.

04/10/2017

Palestra e diálogo sobre da
Legislação Brasileira

11/10/2017

Continuação do diálogo sobre
Legislação Brasileira

Abordado aspectos relativos à
documentação

18/10/2017

Palestra e diálogo acerca de
Economia Popular Solidária

O que é, como se constrói uma
economia solidária, suas
características

25/10/2017

Economia Popular Solidária.

Discussão de experiências concretas
de economia solidária.

01/11/2017

Violência Doméstica

Abordado aspectos relativos a
Violência doméstica

08/11/2017

Violência Doméstica – Lei
Maria da Penha.

Debate e orientação sobre os
direitos que reza a Lei Maria da
Penha.

16/11/2017

Violência de Gênero

22/11/2017
29/11/2017
06/12/2017

13/12/2017

Geração de Renda Artesanato
Geração de Renda Artesanato
Geração de Renda Artesanato

Avaliação e Confraternização

Debate, informações e
esclarecimentos.
Oficina de pintura em tecidos
Oficina de bordado em tecido
Oficina de Crochê
As mulheres na sua maioria
expressaram verbalmente o quanto
foi bom participar do grupo e trocar
saberes.
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7.2.6 METAS
No decorrente do ano de 2017 atendemos 30 mulheres, sendo 20 participantes no projeto que na
maioria das vezes buscam escuta e orientação e principalmente alimento e trabalho. Encaminhamentos
para o CREAS e CRAS quando buscam os serviços da Caritas. Atendemos esporadicamente algumas
entidades sociais que nos solicitam, assim como Creches e serviços da Região Episcopal Sé. De acordo
com o nosso Plano de Ação conseguimos alcançar as metas propostas. Foram realizados 519
atendimentos individualizados; e 30 famílias foram atendidas.

7.2.7 IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO
Mediante aos impactos sociais estarem relacionados a mudanças culturais, comportamentais e
transformações profundas de nossa sociedade, isto requer tempo, investimento, e envolvimento por parte
de todos: financiadores, executores e, principalmente, beneficiários.

7.2.8 RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS
Pessoa Jurídica: 100%
•

Instituto das Irmãs da Santa Cruz - R$ 10.688,75

•

Paróquia do Santíssimo Sacramento (doação de
20 cestas básicas/mês, totalizando 300 cestas
básicas por ano).

Pessoa Física: 0 % Verbas Públicas: 0 %

ZERO

ZERO

7.2.9 INFRAESTRUTURA

Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

01

Banheiros

02 femininos e 02
masculinos

Biblioteca

00

Brinquedoteca

00

Copa/cozinha

01
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Enfermaria

00

Espaço para animais de estimação

00

Espaço para guarda de pertences

01

Instalações elétricas e hidráulicas

03

Jardim/parque

00

Lavanderia

00

Quadras esportivas

00

Quartos coletivos

00

Quartos individuais

00

Recepção

01

Refeitório

00

Salas de atendimento em
grupo/atividades comunitárias
Salas de atendimento individual

02

Salas de repouso

00

Salas exclusivas para administração,
coordenação, equipe técnica
Outros (Especifique)

01

01

00

7.2.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Função

Formação

Vínculo
(*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga Horária
(semanal)

Coordenadora

Serviço Social

Regime - CLT

Superior completo

30 horas semanais

Estagiária

Serviço Social

Cursando

15 horas semanais

Estagiária

Serviço Social

Estágio Voluntátrio
Estágio - Voluntário

Cursando

15 horas semanais

Estagiária

Serviço Social

Estágio - Voluntário

Cursando

15 horas semanais

Arte Educadora

Curso de Artesanato Voluntária

Ensino Médio completo

06 horas semanais
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Arte Educadora

Curso de Artesanato Voluntária

Ensino Médio completo

06 horas semanais

Educadora Social

Serviço Social

Superior completo

06 horas semanais

Advogada

Direito

Superior completo

02 horas semanais

Psicologa

Psicologia

Superior completo

04 horas semanais

Prestador de
Serviço
Prestador de
serviço
Associada

(*) Estagiário, Aprendiz, Voluntário, Regime CLT, Prestador de serviço, autônomo, profissional liberal
(**) Iletrado, Não Alfabetizado, Alfabetizado, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental
Completo, Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Superior Incompleto, Superior Completo,
Pós-Graduação, Mestrado, Doutorados.

7.2.11 ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Pastoral da Criança, Pastoral Carcerária e CRAS para o
cadastro do NIS.
As articulações foram feitas com as Paróquias: do Santíssimo Sacramento, Santo Inácio, Nossa
Senhora do Brasil e Instituto das Irmãs da Santa Cruz com a doação de 20 cestas básicas(Paróquia do
Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Brasil), sendo que o atendimento com cestas básicas para
as 10 famílias restantes é complementado com a doação das paróquias Santo Inácio(doação em
gêneros alimentícios) e Instituto das Irmãs da Santa Cruz(doação financeira totalizando R$ 40.000,00).

7.2.12 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
Reuniões, Rodas de conversas, Estudo da realidade local, Reflexões, Estudo do Código de Ética do
Assistente Social e Assédio Moral e Temáticas do Projeto com Famílias Resgatando Vínculo.
Tema

Qde
hs
2h

Metodologia

Local

Aula expositiva

Sede

Código de Ética do Assistente Social:
Princípios, Direitos e deveres da assistente
social
Análise de Conjuntura

2h

Aula expositiva

Sede

2h

Sede

Família: Conceito e novos arranjos familiares

2h

Discussão de texto
seguida de debate
Discussão de texto
seguida de debate

Caritas – Missão e Visão

Sede
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Reforma Trabalhista

2h

Aula expositiva

Sede

Reforma Previdenciária

2h

Aula expositiva

Sede

7.2.13 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Sé, Santa Cecília, Bom Retiro, Ipiranga, São Mateus, Brasilândia.

7.3 Programa de Microcrédito Popular
DESCRIÇÃO:
Assessoria e articulação na implementação de Projeto de Microcrédito Popular em parceria com o Instituto
CrediPAZ, nas regiões oeste, noroeste e leste do Município de São Paulo.
Acompanhamento a 39 grupos de crédito, correspondendo a 156 associados, na Região Episcopal
Brasilândia, zona noroeste do Município de São Paulo. Acompanhados a partir da Comunidade Nossa
Senhora de Fátima, Jd. Elisa Maria.
Acompanhados a partir da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Jd. Elisa Maria.
Iniciou-se a parceria na Região Episcopal Lapa, em 13/11/20170, 2 GRUPOS de microcrédito instalados, 4
pessoas cada, TOTALIZANDO 08 associados.
Na zona leste, houve crescimento significativo grupos implantados: Paróquia São João Batista do Brás de
39 para 99 grupos, perfazendo um total de 396 associados. Paróquia Sta. Marina V. Carrão = 1 grupo.
Implantação do Projeto na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – Móoca – com a formação de 3
grupos, correspondendo a 12 associados.
Iniciamos também parceria para trabalharmos junto aos imigrantes e refugiados. ASSOCIADOS POR
PAÍS DE ORIGEM: Angola: 9; Bolívia: 32; Colômbia: 3; Equador: 2; Filipinas: 3; Haiti: 21; Nigéria: 1;
Paquistão: 2; Peru: 6; Portugal: 2; República do Congo: 4; Senegal: 3. Total em 14/11/17: 88 imigrantes;
87 adimplentes. São atendidos na Paróquia São João Batista do Brás, região de concentração de imigrantes.
OBJETIVO:

Rua José Bonifácio, 107, 2º andar, Sé, CEP: 01003-000- Tel.: (11) 4890-0350 CNPJ 62.021.308/0001-70 - www.caritassp.org.br - caritassp@caritassp.org.br - caritasarqsp@uol.com.br

p. 50

"Deus é amor: quem permanece no amor, permanece em Deus,
e Deus permanece nele." 1Jo 4,16

Promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento solidário e sustentável, em
articulação com os movimentos sociais, na perspectiva de um projeto democrático e popular de sociedade.
PÚBLICO ALVO: Prioritariamente mulheres, desempregadas ou autônomas, que necessitem de crédito
sem perfil para os bancos formais.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Fevereiro a Dezembro de 2017.
LOCAIS:
ZONA LESTE: Paróquia São João Batista do Brás – Lgo. Senador Moraes Barros s/nº – Brás – São Paulo
– Capital; Paróquia Sta. Adélia – Santa Adélia – Setor Conquista; Paróquia Imaculada Conceição –
Sapopemba; Paróquia Sta. Marina – Vl. Carrão São Paulo, SP. Obs.: Aqui ocorre também o atendimento
aos imigrantes e refugiados.
ZONA NOROESTE: Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Região Episcopal Brasilândia, Rua Rômulo
Naldi, 68, Jd. Elisa Maria, São Paulo, SP.
ZONA OESTE: Paróquia N.Sa. da Lapa, Rua Nossa Sra. da Lapa, 298 - Lapa, São Paulo, SP. Atendimento
e plantões às segundas-feiras
RESULTADOS OBTIDOS:
ZONA LESTE: Crescimento do Núcleo formado na paróquia São João Batista do Brás atualmente com 99
grupos, 60 novos grupos foram implantados no decorrer de 2017, perfazendo um total de 396 associados.
Ampliação do núcleo na Paróquia Sta. Marina V. Carrão = 3 grupos, 2 novos grupos implantados.
Implantação do Projeto na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – Móoca – com a formação de 3
grupos, correspondendo a 12 associados.
Outro resultado importante é a criação e estimulo para inclusão de imigrantes e refugiados, grupos sociais
com muita dificuldade pra obtenção de crédito, em parceria com o Centro de Referência para Refugiados e
Instituto CrediPAZ estabelecemos a inclusão de imigrantes e refugiados. ASSOCIADOS POR PAÍS DE
ORIGEM: Angola: 9; Bolívia: 32; Colômbia: 3; Equador: 2; Filipinas: 3; Haiti: 21; Nigéria: 1; Paquistão:
2; Peru: 6; Portugal: 2; República do Congo: 4; Senegal: 3. Total em 14/11/17: 88 imigrantes, destes 87
adimplentes.
NOROESTE: 05 novos grupos de crédito implantados.
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ZONA OESTE: Ampliação da parceria incluindo a Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo Regional
Lapa com a implantação em novembro de 2017, de 3 grupos, correspondendo a 12 associados.
Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 660 beneficiários.
Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 660 beneficiários.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
ZONA LESTE: Brás (Região Episcopal Belém).
ZONA NOROESTE: Jd. Elisa Maria e Jd. Vista Alegre, Região Noroeste de SP (Região Episcopal
Brasilândia).
ZONA OESTE: Lapa
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
Voluntários integrantes da CASP Núcleo Belém, Brasilândia, Lapa e funcionários do Centro de Referência
para Refugiados. Agentes de Crédito funcionárias do Instituto CrediPAZ

VIII. Considerando as atividades detalhadas acima, informamos NOSSO PÚBLICO ALVO PRINCIPAL
EM 2017: solicitantes de refúgio e refugiados; lideranças comunitárias, comunidades locais e Organizações
Sociais.
IX. Origem dos recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados:
Receita anual: Acima de 1 milhão até 2,5 milhões
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e
entidades privadas)
Privada (recursos de doações eventuais)
Pública (governamental)
Internacional (ACNUR – Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados.)
TOTAL DE RECEITAS 2017

R$

%

632.560,06 28,77%
391.039,36 17,78%
0 0,00%
1.175.349,63 53,45%
2.198.949,05 100,00%

X. Área Geográfica de abrangência:
Estadual, São Paulo/SP e Cotia/SP. Em sua maioria as pessoas atendidas são moradoras da cidade de São
Paulo, no entanto, é realizado atendimento de solicitantes de refúgio e refugiados de outros Municípios,
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tais como: Guarulhos, Santos, entre outros, de forma esporádica, pontual, pessoas e organizações de outros
estados.
XI. Zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos: URBANA.

I. PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS
As parcerias públicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realização de
atividades de interesse público.
ÓRGÃO E ENTIDADE PARCEIRA
Dados relativos aos órgãos públicos e entidades das quais a instituição recebe repasse de recursos

1. Nome do órgão ou entidade parceira
ACNUR – Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados
Classificação
Organismo Internacional

2. Nome do órgão ou entidade parceira
ADVENIAT
Classificação
Organismo Internacional

INFORMAÇÕES SOBRE AS PARCERIAS

1. Natureza do instrumento de parceria - ACNUR
Convênio
Total de recursos financeiros previstos
Recursos financeiros já repassados
R$ 1.140.000/ANO

R$ 1.140.000/ANO

Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).
Programas: Proteção, Assistência, Integração e Saúde Mental.
Bolsa Subsistência - moradia/hospedagem, alimentação, produtos de higiene e limpeza, vestuário, calçados
e cestas básicas de alimentação, diárias em hotel
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Apoio às necessidades básicas para a CASA DAS MULHERES e CASA DO MIGRANTE, através do
repasse de produtos alimentícios/ cestas básicas, material limpeza, vestuário, cobertores, roupas de cama e
banho, mobiliário se necessário (mediante compra com notas fiscais e comprovação de atendimento aos
solicitantes de refúgio e refugiados).
Documentação - apoio financeiro para: fotos para protocolos provisórios/refugiados, carteira de trabalho,
taxas: CPF, RNE; tradução oficial de documentos escolares e pessoais;
Saúde - apoio financeiro para consultas médicas, tratamento médico e dentário, exames médicos (quando
de urgência), medicamentos e aquisição de óculos (armação e lentes).
Educação – apoio de material didático para cursos de português e profissionalizante - material para
solicitantes.
Transporte - apoio para locomoção a hospitais, postos de saúde e outros equipamentos de saúde, cursos de
português, cursos profissionalizantes e trâmites no processo de refúgio e obtenção de documentos.
Serviços de manutenção: apoio para manutenção de equipamentos diversos, sistema financeiro, máquina
copiadora, ventiladores, cadeiras, TV, DVD, Som, impressoras, computadores, periféricos e telefonia;
Material de escritório: suporte para elaboração de documentação/ relatórios; papel sulfite, pastas, clips,
grampos, envelopes, cadernos, sacos plásticos, canetas, bobinas de fax, grampeador; furador; tesoura,
grampeadores, tintas para impressoras;
Apoio a Instituição: contratação de pessoal (advogados, assistente social, psiquiatra, psicologa,
administrativo) correio, telefone, despesas bancárias, cópias xerográficas, carimbos, cópias de chaves,
material de limpeza e copa, serviços contábeis, transporte para visitas domiciliares a refugiados e solicitantes,
como também acompanhamentos a hospitais, abrigos, Policia Federal, Delegacias e outros serviços externos.
Nº de beneficiários

6.375 pessoas (média de 120 pessoas por dia).

Previsão de início das atividades

Previsão de término das atividades

JANEIRO DE 2017

DEZEMBRO DE 2017

2. Natureza do instrumento de parceria - ADVENIAT
Convênio
Total de recursos financeiros previstos
Recursos financeiros já repassados
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R$ 154.255,76

R$ 154.255,76

Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).
Programas: Proteção, Assistência, Integração e Saúde Mental.
Apoio em transporte: Transporte para curso de português, Transporte para documentação e entrevista de
trabalho, Transporte cursos profissionalizantes, consultas médicas
Apoio em alimentação: compra de cestas básicas, leite em pó
Educação: Material curso profissionalizante, material para curso de português, Tradução de documentos
escolares
Trabalho e Renda: Recursos para compra de itens para iniciar um pequeno negócio. Em geral na linha da
comercialização de alimentação, beleza e venda de vestuário.
APOIO OPERACIONAL AO PROJETO: Material de escritório, Material de divulgação para melhor
acesso a informação da população atendida
Apoio em Saúde: Apoio para a compra de Medicamentos/óculos/ aparelho inalador infantil / fraldas /
itens de higiene pessoal /medicamentos específicos para: diabéticos, pressão alta, coração, problemas de
pele, circulação, pulmão, câncer, Transporte para consultas médicas e psicológicas
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
02 Pessoas Primeira Acolhida/atendimento a refugiados.
Atendente Cadastro de novas chegadas
01 Atendente de Recepção (portaria)
Atendente de recepção
01 Tradutor
pessoa no auxílio a tradução de francófonos e árabes.
Nº de beneficiários

1.116 pessoas em situação de refúgio foram beneficiadas diretamente

Previsão de início das atividades

Previsão de término das atividades

Janeiro de 2017

Fevereiro 2018
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J. INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE
Informações sobre a inserção social da entidade:
Realizamos estudos e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o
perfil dos beneficiários.
Criamos espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das atividades
e serviços oferecidos. Realização de Diagnóstico Participativo – avaliação anual das ações e indicação de
novas ações realizada por usuários. Participam também profissionais envolvidos e organizações parceiras.
Para ampliar o atendimento ao público alvo, fizemos parcerias e nos articulamos às redes com instâncias e
instituições da comunidade em que atuamos.
Foram estabelecidas parcerias conforme apresentadas anteriormente ao relatar as atividades realizadas no
decorrer de 2017. Para o alcance qualitativo dos resultados e exercício de direitos dos usuários, a CASP
estabelece parcerias que ocorrem pela interdependência das ações e do princípio da complementariedade.
O Centro de Acolhida para Refugiados realiza: GOR – Grupos de Orientação para Refugiados; contribuindo
para mobilização e organização dos beneficiários, promovendo a conscientização acerca dos direitos e leis
brasileiras.

K. Avaliação
MECANISMOS UTILIZADO:
Os núcleos regionais, filiais, realizam a avaliação e monitoramento das ações em reuniões mensais e na
Assembleia Geral Ordinária que acontece ao final do segundo semestre.
Foram criados espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das
atividades e serviços oferecidos.
O serviço Centro de Acolhida para Refugiados utiliza o Diagnóstico participativo que acontece uma vez
por ano, um encontro de meio dia, divido por grupos de interesse onde se avalia as ações, serviços oferecidos
pela Caritas, bem como pelo poder público e parceiros. São convidados os beneficiários, representantes do
poder público e dirigentes de organizações parceiras.
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L.

CONTRIBUIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA DEMOCRACIA E FORTALECIMENTO DA
CIDADANIA

Participação em espaços de controle social
A CASP participa do FAS – FORUM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SP; compõe Comitê Nacional para
Refugiados/CONARE; Comitê Estadual para Refugiados/ Secretaria Estadual de Justiça; Comissão do
Direito dos Refugiados, Asilados e da Proteção Internacional/ OAB-SP; Fórum das Pastorais Sociais da
Arquidiocese de SP.
Ação de valorização da diversidade entre beneficiários e colaboradores
A Caritas apoia anualmente a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é
uma mobilização anual, praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público
engajados nesse enfrentamento. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de
160 países. Mundialmente, a Campanha se inicia em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência
contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo dia 6
de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A Caritas Arquidiocesana de São Paulo, por meio de ações multiprofissionais qualificadas para o exercício de
cidadania em parceria com o poder público e privado, vem oferecendo acesso digno na Rede Sócio
Assistencial e Sistema de garantia de direitos.
Com o Projeto do Centro de Acolhida para Refugiados, de acordo com a Portaria 46/47/SMADS/2012, que
dispões sobre a Tipificação da Rede Sócio Assistencial, que se equipara por analogia com o Núcleo Migrante,
oferecemos Serviços de Proteção Básica para Imigrantes (solicitantes de refúgio e refugiados) no Município
de São Paulo, bem como orientação jurídica, encaminhamentos pra Rede Socioassistencial e de saúde,
respeitando e contribuindo na construção do Sistema Único de Assistencial Social-SUAS e do Sistema Único
de Saúde-SUS .
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Também investiu na formação, com treinamento de voluntárias (os) e no estudo de temas de interesse. Na
estruturação de seus Núcleos e a nova filial no município de São Paulo, buscando gestão que possibilite
trabalho eficiente e faça cumprir com as finalidades e objetivos desta organização.
A Caritas cumpriu sua MISSÃO: ser braço estendido da Igreja Arquidiocesana de São Paulo no serviço de
sensibilização, animação, articulação e promoção da caridade e refletir com a sociedade sobre oportunidades
de ações transformadoras que lhe propiciem justiça.

São Paulo, 25 de março de 2017.

Pe. Marcelo Maróstica Quadro

Fátima de Araújo Giorlano

Diretor
Caritas Arquidiocesana de S. Paulo

Assistente Social
CRESS 24.413
SEC/ 9ª Região
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