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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  

CASA LAR “CRER&SER” – UNIDADE I 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

A)  IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:  

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA LAR “CRER&SER” – UNIDADE I 

 

B)  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

“Casa lar é um serviço provisório oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo menos 
uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente – em uma casa que não é 
a sua – prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar por meio de medida protetiva de abrigo” (ECA, Art. 101).  

A casa foi organizada para acolher, no máximo, 10 (dez) crianças e adolescentes, com 
idades entre zero e dezoito anos, que demandem acolhimento por período prolongado ou 
que não tenham possibilidades de reintegração familiar ou colocação em família substituta, 
especialmente grupos de irmãos.  

Este tipo de acolhimento foi pensado e executado como um serviço capaz de reproduzir um 
ambiente próximo à rotina familiar, proporcionando vínculo estável entre o adulto (mães 
sociais e cuidadores) e as crianças e adolescentes atendidos, estimulando o 

“desenvolvimento de relações mais próximas às vivenciadas em um ambiente familiar, 
promovendo hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da 
comunidade local. E deve situar-se em bairros residenciais da cidade, a fim de que seja 
favorecido o convívio comunitário dos assistidos, bem como a utilização dos equipamentos e 
serviços disponíveis na comunidade local". (Orientações Técnicas, 2009).  

Como serviço, efetivamente rompeu contou com supervisão técnica, tanto dos profissionais 
que atuam na dinâmica da casa (psicóloga, assistente social, pedagoga e coordenadora), 
quanto de órgãos protetivos e fiscalizadores (Vara da Infância e Juventude, Conselho 
Tutelar, Promotoria, Vigilância Sanitária) entre outros.  

B.1)  OBJETIVOS ALCANÇADOS:  

No ano de 2017, a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ, por meio do SERVIÇO 

DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR “CRER&SER” – Unidade I, assegurou proteção 
integral a 07 (sete) crianças e adolescentes acolhidos, garantindo a todos o segredo quanto 
a sua história de vida e trâmites judiciais. Paralelamente, por meio de ações integradas à 
rede de garantia de direitos, possibilitou convivência familiar e comunitária ao público 
atendido. 

Logo é possível afirmar que este serviço: 

 garantiu os meios para que as crianças e adolescentes em medida de proteção de 
acolhimento – preferencialmente grupos de irmãos com poder familiar destituído, ou 
liminarmente destituído – fossem transferidos para as casas lares AEDHA; 

 oportunizou aos acolhidos a permanência em unidade residencial, o que possibilitou 
o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de 
independência individual e social; 
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 preservou e fortaleceu os vínculos com a família de origem e/ou extensa, salvo 
determinação judicial em contrário; 

 possibilitou a inclusão (se possível) em família substituta quando esgotadas as 
tentativas de reintegração familiar;  

 promoveu a convivência comunitária e o acesso à rede de serviços e políticas 
públicas; 

 garantiu a inserção escolar a todas as crianças e/ou adolescentes; 

 assegurou acesso à documentação civil; 

 zelou pelo desenvolvimento integral da criança e/ou adolescente; 

 contribuiu para o rompimento do ciclo da violência intrafamiliar; 

 oportunizou a construção e o fortalecimento da autonomia, do senso crítico, da 
liberdade de expressão, do autocuidado e da cidadania; 

 colaborou para a ressignificação da própria história; 

 preparou os jovens para independência e autonomia ao atingirem a maior idade; 

 subsidiou a Vara da Infância e Juventude, por meio de relatórios e PIA’s trimestrais;  

 ofereceu atendimento individualizado e personalizado a seus atendidos. 

B.2)  PÚBLICO ATENDIDO: METAS 2017, USUÁRIOS ATENDIDOS EM 2017 E 

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS: 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 10 

Usuários atendidos em 2017 07 

Observação: Três vagas duplas por questões de saúde mental 
 

FORMAS DE ACESSO 
Nº DE 

USUÁRIOS 

Vara da Infância e Juventude Ø 

Conselho Tutelar Ø 

Transferência de outro Serviço de Acolhimento 07 

Casa Betel Ø 

Serviço de Abordagem Social de Rua Ø 

Polícia Militar Ø 

Policia Civil Ø 

Guarda Municipal Ø 

Espontâneo Ø 

Outros (especificar) Ø 

Observação: As crianças e os adolescentes foram transferidas para a Casa Lar “Crer&Ser” 
- Unidade I a partir de discussões de casos com os serviços de acolhimento para estudo do 
perfil e levantamento das demandas. Preferencialmente foram transferidos grupos de irmãos 
destituídos do poder familiar; liminarmente destituídos; com perspectiva de destituição e/ou 
expectativa de acolhimento de média e longa duração. 
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Após esta fase e definição das crianças e adolescentes para transferências, foram 
elaborados relatórios informativos e submetidos à Vara da Infância e Juventude de 
Campinas, para autorização judicial.  

 

B.3) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO ANO DE 2017 
 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO CARGA 

HOR.SEM. 
REG. 
TRAB. 

ADMISSÃO 

DEMISSÃO 

Amanda Carolina Pelegrino da 
Silva  

Ensino Médio 
Ensino 
Médio 

Organizar e 
desenvolver 

trabalho esportivo  
Ø 4h Vol. 19/06/2016 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras  
Titular  

Cons. Fiscal 

Titular  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

Eduardo A. Alcântara Silva Sup. Compl. Pedagogia  
Suplente 

Cons.Fiscal 
Suplente 

Cons.Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

Eloidie Desbaihet Sup. Compl. 
Serviço 
Social  

Recreação 

Acompanhante  
Ø Eventual  Vol.  11/09/2017 

Erika Yaschiro Hirata  Sup. Compl. Medicina  Aulas Kung Fu Ø 3h Vol.  03/10/2016 

Ivan Zanetti Mota  Sup. Compl. 
Psico-

pedagogia  
Intervenção 

Cognitiva – PEI 
Ø 2h Vol. 12/08/2016 

José Cardoso de Souza Ens.Médio Ens.Médio Vice Presidente 
Vice 

Presidente 
4 h Vol. 16/08/2017 

Letícia Aguiar Azevedo César Sup. Compl. Psicologia Psicóloga Psicóloga 30h CLT 01/03/2016 

Lindalva Raimunda Silva de 
Oliveira Carvalho 

Sup. Compl. Pedagogia Pedagoga Pedagoga 40h CLT 01/03/2016 

Lindaura M.Santos Amorim Ens.Médio Ens.Médio Mãe Social Mãe Social 
Intermi-

tente 
CLT 01/07/2016 

Luzia Elisabeth F.N.Seccarelli Sup. Compl. Direito  2ª Tesoureira 2ª Tesoureira Eventual Vol. 15/05/2016 

Marcela Cintra  Sup. Compl. Psicologia  Terapia  - 1h Vol.  19/10/2016 

Marcelo Giovani Brancalhão Ens.Médio Ens.Médio 
Organizar e 
desenvolver 

trabalho esportivo  
- 4h Vol. 19/06/2016 

Margarete Móz Gobbo Sup. Compl. 
Licenciatura 
Matemática 

Suplente 
Conselho Fiscal 

Suplente  

Cons Fiscal 
Eventual Vol. 22/11/2017 

Maria Helena Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras  Presidente Presidente 30 h Vol. 15/05/2016 

Raphael Pompêo de Camargo Sup. Compl. Economia  
Titular  

Conselho Fiscal 

Titular 
Cons.Fiscal 

Eventual Vol. 15/05/2016 

Rita Batista dos Anjos Ens.Médio Ens.Médio Aux.Serv.Gerais Aux.Serv.Gerai 40h CLT 15/08/2016 

Rosa Maria Rodrigues Urbano Ens.Médio Ens.Médio Secretário Secretário 8h Vol. 15/05/2016 

Rosangela Maria Caetano de 
Souza Alvarenga 

Sup. Compl. 
Serviço 
Social 

As. Social As.Social 30h CLT 08/09/2016 

Sandra Regina dos Santos Silva Ens.Médio Ens.Médio Mãe Social Mãe Social 
Intermi-

tente 

Contrat
o de 

Estágio 

04/12/2017 

Sara Valadares Ribeiro dos 
Santos 

Ens.Médio Ens.Médio 
Titular  

Cons. Fiscal 

Suplente  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

Simone Márcia da Cunha da 
Vitoria 

Ens.Médio Ens.Médio Cuidadora Cuidadora 40h CLT 01/03/2016 

Stefany Moura Brunace Sup. Compl. - 
Anal. Deptº 

Pessoal 
Analista Depto 

Pessoal 
14h CLT 17/02/2016 

Terezinha Alves de Ramos Ens.Médio - Mãe Social Mãe Social 
Intermi- 

tente 
CLT 02/05/2016 

Viviane dos Santos Flauzino Sup. Compl. Pedagogia 
Coordenador de 

Projetos 

Coordenadora 

 de Projetos 
40h CLT 01/03/2016 

Walter Aggio Filho Sup. Compl. Odontologia  
Titular 

Cons. Fiscal 

Titular 

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 16/08/2017 

Zulmira França dos Santos Ens.Médio Ens.Médio 1ª Tesoureira 1ª Tesoureira 15h Vol. 15/05/2016 
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Diante da peculiaridade do trabalho em casa lar, onde as ações estão voltadas para as 
crianças e adolescentes acolhidos, estabeleceu-se metodologia específica para a equipe 
operacional da casa, através de ações sistemáticas com as mães sociais, cuidadoras e 
auxiliar de limpeza, sendo estas: escuta individual, escuta coletiva, reunião na unidade 
executora, intervenções e encontros formativos internos e externos.  

A CASA LAR “CRER&SER” – Unidade I durante o ano de 2017 desenvolveu, por meio das 
atividades supracitadas, a identificação, a superação e a prevenção da violência e/ou outras 
questões advindas da demanda social que estivessem presentes nas casas. 

Quanto à produção de conhecimento, no que tange à formação externa para os 
profissionais, foram disponibilizados, em parceria com a rede de apoio, encontros de 
capacitação, englobando temas relativos à metodologia deste serviço. Assim, foram 
proporcionadas a seus profissionais as seguintes formações em 2017: 

               B.3.1) CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE EM 2017 

DATA EVENTO LOCAL COLABORADOR(A) 
CARGA 

HORÁRIA 

10/11/2017 Seminário: “Do que falam os adolescentes” 
Sedes 

Sapientiai 
Coordenadora  8h 

19/09/2017 
Seminário: “Dia da Inclusão Social e 

Profissional das Pessoas com Deficiência” 
FEAC Assistente Social 3h 

28/09/2017 
IV Seminário de Medida Socioeducativa “O 

que eu levo” 
UNIP Assistente Social 8h 

28/09/2017 Debate: Infância Diferenças e Subjetividade SESC Mãe social e Cuidadora 2h 

07/08/2017 
Seminário da Defensoria Pública: “Diálogo 

sobre o Direito de ser Mãe” 
Culta Ciência Assistente Social 8h 

15/08/2017 Seminário da Alta Complexidade Teatro IMA 
Pedagoga, Psicóloga, 

Assistente Social e 
Coordenadora 

9h 

16/08/2017 
17/08/2017 

Seminário da Alta Complexidade – Oficinas Lar Luterano 
Coordenadora, 

Pedagoga, Mãe social e 
Cuidadora. 

16h 

26/01/2017 Encontro de Adolescentes “Nós no Mundo” 
FMH – Hotel 

Vila Rica 
Cuidadora 3h 

18/02/2017 
Oficina: “Adolescência e Autonomia: 

Experiência do Grupo Nós” 
FMH – SP 

Pedagoga, Psicóloga e 
Assistente Social. 

4h30min 

25/03/2017 
Oficina “Convivência Comunitária: 
Apadrinhamento Afetivo e Outros” 

FMH – SP Assistente Social 4h30min 

31/03/2017 Laboratório Saber da Criança Capsi Carretel  
Assistente Social e 

Psicóloga  
4h 

De 22/03 a 
07/06  

Protagonismo Juvenil (encontros quinzenais) 
 

CEFORTEP 
 

Cuidadora 24h 

16/05/2017 
Palestra: Ritalina Tratamento ou Pedagogia da 

Obediência 
UNICAMP Assistente Social 3h 

De 10/05 a 
21/06  

Vulnerabilidade e Resiliência  
(encontros semanais) 

CEFORTEP 
 

Pedagoga 17h30 

De 31/03 a 
05/07  

Troca de Saberes (encontros mensais) FAC III 
Coordenadora, 

Assistente Social, 
Pedagoga e Mãe Social. 

21h 

De 27/04 a 
20/07  Espaço Transforma (encontros mensais) AEDHA Coordenadora 24h 

TOTAL DE HORAS DE CAPACITAÇÃO 159h30mim 
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B.4)  INFRA ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A casa onde funciona a Casa Lar Crer&Ser – unidade I é locada  e tem seus cômodos 
divididos conforme discriminado abaixo para o melhor atendimento ás crianças e 
adolescentes acolhidos: 

Área Interna  

 01 Sala de estar  

 01 Sala de jantar 

 01 Cozinha;  

 02 Dormitórios (ambos com armários individuais para guardar os pertences 
pessoais);  

 01 Suíte (com armários individuais para guardar os pertences pessoais);  

 01 Banheiro social exclusivo para as crianças e/ou adolescentes;  

 

Área Externa  

 Área de serviço 

 01 garagens cobertas 

Edícula  

 03 cômodos utilizados atualmente como sala estudos, sala de atendimentos e 
espaço de armazenamento de material pedagógico 

 01 Banheiro  

  

B.5)  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

O território de abrangência do Serviço de Acolhimento Institucional Casa Lar “Crer&Ser” – 
Unidade I é o município de Campinas/SP. 

Campinas integra o grupo de municípios mais ricos da RMC. Por outro lado, de acordo com 
o dados do IBGE 2015, nos últimos 20 (vinte) anos, esses mesmos municípios registraram 
aumento no nível de desigualdade na distribuição de renda (PNUD, 2013). E, nesta Região 
Metropolitana, Campinas consta como o município com maior desigualdade social.   

A desigualdade e a vulnerabilidade, sob a perspectiva de condições sociais, de classe, 
culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se  de forma 
lamentável - pelas condições precárias de vida, que implicam na exploração; restrição à 
liberdade; redução da autonomia e da autodeterminação; redução de capacidades; 
fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos e outras situações que aumentam 
a probabilidade de um resultado negativo na presença de risco. 

A vulnerabilidade social, especialmente a que se aplica à realidade dos países menos 
desenvolvidos, como é o caso no Brasil, está associada também à ideia de risco frente ao 
desemprego, à precariedade do trabalho, à pobreza e à falta de proteção social. 

A violência revela-se, atualmente, como um fenômeno que se dissemina no meio social, em 
suas variadas formas, atingindo um número expressivo de pessoas, sem distinção de sexo, 
raça/etnia, condição socioeconômica, religião ou idade. 
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Contudo, são as crianças e os adolescentes as vítimas mais frequentes das expressões da 
violência, isso justificado, entre outros aspectos, pela fragilidade desses sujeitos. Muitos são 
os relatos de meninos e meninas que são, cotidianamente, submetidos às mais diversas e 
dolorosas manifestações de negligência, violência física, sexual, psíquica e emocional em 
todo o cenário do mundo, o que não difere no município de Campinas/SP. 

Os conflitos familiares (em especial a violência de gênero), a ausência de rede de apoio da 
família e da comunidade, o desemprego, a violência transgeracional, os familiares com 
transtornos mentais, o uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas), culminam – como 
última medida de proteção do indivíduo – em rupturas (por meio do acolhimento), bem 
como, desarticulação familiar e violação de direitos, associadas e agravadas pelo aumento 
da pobreza, das desigualdades e das vulnerabilidades sociais. 

B.6)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL FOMENTOU, INCENTIVOU E QUALIFICOU A 
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, E ESTRATÉGIAS QUE FORAM 
UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DE SUAS 
ATIVIDADES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO; 

"não viemos ao mundo para ser treinados, fizemo-nos no mundo seres 
modificadores. A adaptação ao mundo é apenas um momento do processo histórico. 
Adapto-me hoje, para amanhã, desadaptando-me, corrigir o mundo e inserir-me 
nele". (...) "Eu defendo uma prática educativa que discute, convida e insiste em que 
o educando se deve assumir como sujeito da História. O educando desoculta 
verdades políticas, sociais, ideológicas". Paulo Freire. 

O diferencial da CASA LAR “CRER&SER” – UNIDADE I, referenciando-se em Paulo Freire,  
mesmo sendo uma das formas de  acolhimento institucional, foi a busca de oportunidades 
para que as crianças e adolescentes tornem-se agentes transformadores de sua história.  

Assim, empreenderam-se esforços para abolir o estigma de “coitadinhos" e, assim,  
apresentar-lhes um mundo cheio de opções em que podem fazer escolhas e atuar  

Cada ação no interior da Casa Lar, por mais simples que seja, teve como foco o cuidar e o 
educar. Partimos da premissa de que devíamos cuidar, educando e educar, cuidando. E, 
neste intuito, a equipe buscou possibilitar a construção de um ambiente que fosse 
estimulador para o pleno desenvolvimento social, emocional, psicológico, físico, cognitivo 
dos acolhidos, que garantisse o fortalecimento dos vínculos afetivos, resultando na 
construção de autonomia e no desenvolvimento do senso critico.  

Para tanto, desenvolvemos ações, em forma de rodas de conversa, atendimentos 
individuais e grupo, assembleias e dinâmicas, que resultassem em tais avanços. As ações 
tiveram como foco a reflexão e o acesso às informações sobre temas de interesse das 
crianças e adolescentes, ou sua formação, segundo demanda da dinâmica de convivência 
coletiva.  

Neste intuito, foram realizadas, entre os meses de janeiro e dezembro/2017: 

 31 (trinta e uma) rodas das emoções;  

 94 (noventa e quatro) escutas individualizadas; 

 14 (quatorze) assembleias e discussões em pequenos grupos.  

Todas as ações versaram sobre sexualidade, agressividade, relacionamento afetivo, 
autoestima, violência verbal, 'bullying', cuidado e organização, dinâmica e rotina da casa lar, 
mercado de trabalho e formação profissional, resolução de conflitos, a importância da escola 
e dos estudos, escolhas e consequências, sentimento de pertencimento, angústias e 
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alegrias, palavrões e respeito, fofocas, demissões de funcionários, adoção, apadrinhamento, 
entre outros.  

O objetivo foi assegurar às crianças e adolescentes, através de um real protagonismo, a 
escuta de suas vozes, a oportunidade de opinarem e contribuírem nas diversas decisões 
sobre sua trajetória de vida, seu desenvolvimento, a organização do ambiente onde vivem, 
bem como em mudanças relativas à sua situação familiar e sua participação nas diversas 
atividades na comunidade.  

B.7)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU A ARTICULAÇÃO EM REDE: 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE 
PERIODI

CIDADE  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Associação de Educação do Homem de Amanhã-  

Centro Social Bertoni 
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  Um ano  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 Centro de Referência da Assistência Social – 
CRAS 

 Distrito da Assistência Social – DAS 

 Coordenadoria setorial de Avaliação e Controle – 
CSAC 

 Gestão dos Serviços de Acolhimento de Alta 
Complexidade 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA 

 Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS 

 Monitoramento; 

 Envio de planos e relatórios. 

 Acompanhamento; 

 Envio de planos e relatórios; 

 Acompanhamento/monitoramento; 

 Liberação de verba; 

 Participação em comissões.; 

 Gestão do serviço de acolhimento e parceria técnica; 

 Articulação e atendimento a criança e ∕ou adolescente 
e família; 

 Repasse Recursos Financeiros; 

 Pré Conferência da Assistência. 

 

 

 

 

 

Mensal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Unidades Básicas de Saúde  

 Centro de Atenção Psicossocial do Município de 
Campinas   (CAPS, CAPS AD e CAPS I – 
Espaço Criativo). 

 Consultas, exames médicos e ∕ou especialidades;  

 Acompanhamento pediátrico, internações e 
procedimentos cirúrgicos; 

 Atendimento de Saúde Mental a criança e ∕ou 
adolescente e família 

 

Contínuo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 Departamento de Educação e Cidadania. 

 Escolas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. 

 Repasse de recurso financeiro; 

 Monitoramento e formação técnica; 

 Inserção escolar e parceria técnica no 
acompanhamento de casos; 

 Supervisão e formação com a Pedagoga. 

 

Quinzenal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  

 Convênio de parceria e uso da Praça de Esporte 
Pompeu de Vito no bairro Nova Europa, por meio de 
permissão do uso da piscina, quadra e aulas de 
futebol.   

Semanal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 Oferta de ingressos para apresentações teatrais, 

circense, entre outros.   
Pontual 

Vara da Infância e da Juventude 
 Acompanhamento de processos, orientações técnicas 

e parceiros técnicos.  
Contínuo 

Rede social (associação moradores, igrejas, fóruns.) 

 Associação dos Moradores do Jardim Nova 

 Oferta do salão de festas para execução do bazar; 

 Participação das crianças e adolescentes nas festas 
 

Contínuo 
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Europa e região  oferecidas pela associação a comunidade (dia das 
crianças e Natal). 

Voluntário Pessoa Física:  

 Sra. Amanda Carolina da Silva 

 Sr. Marcelo Giovani Brancalhão 

 Sra. Zulmira França dos Santos 

 Sra. Vanessa Salmazo;   

 Sra. Fernanda de Souza Alvarenga; 

 Sr. Joaquim Carlos;  

 Sra. Marcela Garrafa; 

 Sra. Tainara Maciel. 

 

 

 Captação de recursos; 

 Atendimento psicológico; 

 Atividades de recreação  

 

 

 

Contínuo 

Voluntário Pessoa Jurídica: 

 FMC Agricultural Solutions 

 Johny & Netto Assessoria de Eventos;  

 Lemos e Associados Advocacia;  

 Óticas Carol – Unidade Shopping Parque das 
Bandeiras; 

 Ricky Home Campinas; 

 Grupo Brasiliense. 

 

 Assessoria Festa 15 anos Nicoly; 

 Doações diversas; 

 Recreação;  

 Oferta de festa de Natal e Presentes.  

 

 

 

 

Pontual 

B.8)  ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS,     
PERIODICIDADE E RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS 
PERIODI-
CIDADE 

RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

Acolhida inicial à família de origem 
e/ou extensa. 

Indefinida 

Levando-se em consideração que o público atendido, em sua maioria, 
encontra-se destituído, ou liminarmente destituído, no ano foram 
acolhidas: 

 03 (três) famílias para novo estudo, as quais se mantiveram 
conscientes os motivos que geraram o acolhimento e as reais 
possibilidades de retorno da criança ou adolescente ao seio familiar. 

Articulação com a rede de serviços e 
Sistema de Garantia de Direitos. Indefinida 

 106 (cento e seis) participações em reuniões com a rede 
socioassistencial (saúde, educação, assistência e lazer); 

 Crianças, adolescentes e suas famílias com maior acesso aos 
equipamentos, serviços e políticas públicas em seu território.  

Realização de grupo de escuta e 
orientação junto às famílias de origem 
e/ou extensa. 

Mensal  

Em função do número reduzido de famílias e o desencontro nas datas 
de liberação para estudo não foi possível realizar os grupos. 

Tal estratégia foi substituída pelos atendimentos individuais, 
oportunidade em que se buscou potencializar o cuidado e a proteção de 
seus filhos (crianças e adolescentes). 

Avaliação psicossocial com a família 
de origem e /ou extensa visando à 
reintegração familiar. 

Semanal 

Foram realizados: durante o estudo psicossocial 

 17 (dezessete) contatos telefônicos; 

 03 (três) visitas domiciliares; 

 04 (quatro) entrevistas com     técnicos. 

Registros nos prontuários das crianças 
e adolescentes individualmente. 

Semanal 

Prontuários com histórico familiar das crianças e adolescentes e 
registros das ações e intervenções técnicas atualizadas. 

 246 (duzentos e quarenta e seis) registros e atualizações de 
prontuários. 

Visitas de familiares as crianças e Quinzenal Durante o ano de 2017 foi preservado e fortalecido os vínculos 
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adolescentes acolhidos. familiares a 01 (um) adolescente por meio de vistas esporádicas a 
família de origem extensa.  

 02 (dois) vistas monitoradas na sede; 

 01 (um) visita para almoçar na casa da tia, sem pernoite. 

Elaboração, discussão e 
encaminhamento periódico de 
relatórios sobre a situação de cada 
criança e adolescente à Vara da 
Infância e Juventude.    

Semestral
mente 

Este serviço conseguiu atingir o objetivo de manter o poder judiciário 
conhecedor de toda e qualquer situação referente à criança e 
adolescentes acolhido, atuante na busca ativa de colocação dos 
acolhidos em família substituta quando esgotados os recursos para 
reintegração.  

Foram elaborados e encaminhados a VIJ: 

 12 (doze) relatórios informativos e PIA. 

Acompanhamento da aproximação e 
inclusão da criança ou adolescente em 
família substituta em parceria com a 
VIJ.  

Indefinida  

O serviço teve não teve adoção efetivada no de 2017, apenas: 

 01 (uma) aproximação, com 04 (quatro) encontros, que infelizmente 
não obteve sucesso.  

Cadastramento e atualizações 
permanentes dos dados das crianças 
e adolescentes e do seu grupo familiar 
no Sistema Integrado de Governança 
Municipal (SIGM). 

Indefinida 

No ano de 2017 foi realizado o cadastro de todas as crianças e 
adolescente acolhidos nas casas lares “Crer&Ser” – Unidade I. 
Entretanto a alimentação dos dados não se efetivou de maneira plena 
em função de algumas mudanças no sistema operacional do SIGM e a 
não atualização da equipe técnica.  

Acolhida e escuta inicial às crianças e 
adolescentes. 

Indefinida 

No ano de 2017 esta unidade não recebeu novas crianças e 
adolescentes, mantendo assim o mesmo numero e organização interna 
da casa.  

Atendimento técnico individualizado às 
crianças e adolescentes. 

Quinzenal 

 94 (noventa e quatro) escutas individualizadas; 

 Crianças e adolescentes capazes de expor coletivamente suas 
opiniões, emoções e sentimentos.  

 Crianças e adolescentes experenciando situações para exercitar a 
autonomia, independência e senso critico.  

 Jovens capazes de buscar novos caminhos para mediação e 
resolução de conflito. 

Inclusão no Programa de 
Apadrinhamento Afetivo 

Indefinida 

Durante o ano de 2017 esta unidade atingiu o numero de: 

 06 (seis) crianças apadrinhadas, em um universo de 07 (sete) 
acolhidas; 

 Ampliação da rede de cada criança e adolescente envolvido nos 
diferentes processos de vinculação; 

 Amadurecimento da equipe para conseguir trabalhar os diferentes 
atores incluídos na rotina da casa, o trabalho;  

 Acompanhamento junto à equipe operacional para melhor 
organização das diversas rotinas.  

Foram realizados: 

 312 (trezentos e doze) contatos telefônicos ou e-mail com padrinhos; 

 12 (doze) atendimentos individual com padrinhos;  

 06 (seis) reuniões com equipe técnica do Programa “Acordar”. 

Encerramos o ano com: 

 04 (quatro) crianças e/ou adolescente apadrinhadas; 

 02 (dois) encerramentos. 

Acompanhamento pedagógico 
individual e grupal. 

Quinzenal 

 Os atendimentos possibilitaram o acompanhamento e suporte a 
possíveis fragilidades detectadas pela equipe do serviço ou rede de 
apoio. 

 Seja no coletivo ou individual, foi possível detectar um aumento do 
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envolvimento dos acolhidos com o processo de aprendizado, não 
somente, mas também a superação fragilidades no âmbito cognitivo 
com as crianças que possuem questões de saúde mental.  

 Em parceria com a rede regular de ensino foi possível amadurecer e 
alinhar as estratégias junto às crianças e adolescentes acolhidos.   

Foi realizado o total de:  

 593 (quinhentos e noventa e três) atendimentos pedagógicos 
individuais e grupais; 

Manutenção e alimentação de dados 
no Instrumental Marco Zero.  

Bimestral  

 100% dos registros realizados e encaminhados a VIJ, por meio dos 
relatórios de acompanhamento.  

 Crianças e adolescentes com seus marcos evolutivos (cognitivo, 
social e afetivo) devidamente registrados e avaliados pela equipe.   

 Reconhecimento da qualidade destes registros pelos profissionais 
da VIJ.  

 12 (doze) gráficos elaborados para acompanhamento da evolução 
dos acolhidos. 

Atividades Multidisciplinares Internas Indefinida 

 Oferta aos nossos acolhidos 34 (trinta e quatro) vivências como: 
comemoração de aniversários individual; comemoração individual 
de aniversários;  

 Tarde de jogos e rodas;  

 Atendimentos pedagógicos escolares;  

 Oficinas de culinária (chocolate, geladinho, esfiha);  

 Pipa e porta-retratos;  

 Intercâmbio entre a casa I e a casa II;  

 Atendimentos pedagógicos individuais e grupais;  

 Comemorações natalinas e de fim de ano, etc.  

 31 (trinta e uma) rodas das emoções;  

 14 (quatorze) assembleias e discussões em pequenos grupos. 

Atividades Multidisciplinares Externas Indefinida 

Fazendo uso da rede saúde, esporte, lazer e educação, foi possível 
garantir aos nossos acolhidos o total de 168 (cento e sessenta e oito) 
atividades pedagógicas e lazer externas:  

 Sala de recursos multifuncionais; 

 Reforço escolar;  

 Escotismo (atividades internas e acampamentos);  

 Atividades esportivas na Praça de Esportes e no Parque Taquaral;  

 Oficina de violão;  

 Caminhadas matinais;  

 Piqueniques nos parques (Parque das Águas, Taquaral, Bosque 
dos Jequitibás, Pedreira do Chapadão);  

 Viagens com padrinhos;  

 Participação em grupos de jovens de igrejas;  

 Passeios a cinemas, teatros, 'shoppings', museus, zoológicos, circos;  

 Oficina de futebol e 'handball';  

 Orquestra sinfônica no Parque Taquaral;  

 Jiu-jitsu;  

 Capoeira 

 Espetáculos dançantes;  

 Tarde de diversões;  

 Equoterapia;  

 Espetáculo musical;  

 Oficinas de brinquedos e brincadeiras folclóricas;  
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 Exposição sobre meio ambiente e educação ambiental;  

 Dia de lazer na chácara;  

 Dia de lazer (clube CEFOL);  

 Festa do Dia das crianças realizada pela Gestão (Parque dos 
Dinossauros);  

 Cinema (Filmes Moana, A bailarina, Assassins Creads);  

 Teatro espetáculo musical Shopping Iguatemi (Fábulas de uma 
princesa Indiana);   

 Tardes de jogos cooperativos e bingo;  

 Cinema em casa;  

 Curso de inglês;  

 Participação Projeto Guri;  

 Participação Projeto “De Palma em Palma”;  

 Curso técnico de produção mecânica:  

 Inclusão nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  

 Participação dos adolescentes em feiras de profissões. 

293 (duzentos e noventa e três) encaminhamentos e acompanhamentos 
médicos (especialidades diversas):  

 Dentista; 

 Consultas médica; 

 Coletas e exames; 

 Acompanhamento terapêutico e psiquiátrico). 

Escuta individual com as mães sociais 
e cuidadoras.  

Quinzenal  
O trabalho direcionado a equipe técnica e operacional da casa obteve o 
total de 224 ações, e foi organizada por meio de ações sistemáticas e 
continuas com as mães sociais, cuidadoras e auxiliar de limpeza, por 
meio de escuta individual, escuta coletiva, reunião na unidade 
executora, intervenções e formações internas e externas.   

Foram realizadas:  

 93 orientações individuais as mães sociais e cuidadoras;  

 22 orientações em grupo às mães sociais e cuidadoras;  

 51 escutas individuais as mães sociais e cuidadoras; 

 19 escutas em grupo da equipe operacional da casa; 

 02 reuniões gerais com a unidade executora;  

 09 formações internas com equipe operacional das casas; 

 159h30mim capacitações externas;  

Como resultado o serviço obteve: 

 Hoje temos mães sociais e cuidadoras expressando suas 
potencialidades, fragilidades e emoções, como resultado o serviço 
obteve: 

 Profissionais mais fortalecidas em sua atuação; 

 Equipe de colaboradores envolvidos com os cuidados e rotinas das 
crianças e adolescentes; 

 Profissionais capacitados e preparados para potencializar o 
desenvolvimento humano, a mediação de conflitos e construção da 
autonomia. 

Escuta e orientação em grupo com as 
mães sociais e cuidadoras.  

Quinzenal  

Orientação Individual a equipe de 
colaboradores da casa  

Diário  

Promoção periódica e sistemática de 
formação e valorização de todos os 
profissionais que atuam nas Casas 
Lares. 

 

Quinzenal 

 

 

C)  FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 

 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 

 Contribuições Institucionais de empresas parcerias da Aprendizagem Profissional 

 Fundação FEAC 
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 Doações espontâneas da comunidade 

 Contribuições Associativas 

 Locações de imóveis próprios 
 

C.1) RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: Vide Anexo 1 

 

D) REGISTRO FOTOGRÁFICO (Vide Anexo 2) 

 

E) CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como o filho mais novo de uma grande família, assim é a CASA LAR “CRER&SER” para a 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ, no exercício do seu segundo ano de 
existência. Assim, mesmo sendo parte integrante da AEDHA, detentora de vasta 
experiência na alta complexidade, a instituição esforça-se para encontrar sua identidade de 
Casa Lar, espelhando-se nos princípios e valores de sua mantenedora, mas não perdendo 
os traços de um jovem e petulante filho caçula! 

Serviço de Acolhimento Institucional Casa Lar “Crer&Cer”, casa ou serviço? Durante o todo 
ano de 2017, a cada novo dia, a cada novo obstáculo, a cada alegria de uma nova conquista 
ou tristeza a partir de uma falha, essa pergunta ressurgia como que “alerta” sobre 
mecanização das ações, sentimentos, toque, fala, etc.  

Como ensinar, sem estar ensinando? É possível ser lar? “Tia, na minha casa eu posso... 
mas lá eu podia... aqui não é diferente de um abrigo!”.  

Como pensar diferente? Fazer diferente? Será que um lar precisa ser inovador ou apenas 
reproduzir um modelo familiar comum? 

Durante todo o ano de 2017, estes e tantos outros questionamentos perpassaram todos os 
diálogos, planejamentos, intervenções, escutas, reuniões, observações. É fato que este 
serviço ainda não tem resposta para todas elas, mas chegamos a dezembro mais 
esclarecidos e fortalecidos para os novos desafios.  

As CASAS LARES “CRER&SER” foram definidas como um “Espaço de aCreditar nos sonhos, 
Crescer para o futuro e Ser a diferença no mundo!”, diante disto podemos afirmar que 
alcançamos muito.  

 Apesar das nuances das emoções de cada adolescente, este serviço conseguiu a 
transição de um grupo de crianças e adolescentes desorganizado, sem regras e 
limites, para um grupo mais reflexivo, mais participativo e organizado, capaz de ouvir 
e dialogar. Estes se abrindo ao toque, ao abraço, ao afago. E que foram, aos poucos, 
permitindo-se falar de si, de seus sonhos, de suas angústias e medos.  

 Conquistamos o aumento do sentimento de pertencimento das crianças e 
adolescentes ao espaço da casa lar, auxiliando nas atividades de cuidado do 
ambiente e nas tomada de decisões. 

 Conquistamos a diminuição dos conflitos dentro entre os acolhidos.  

 Houve 100% (cem por cento) de adesão escolar, apesar de toda dificuldade 
apresentada por dois adolescentes em permanecer frequentes às aulas. 

 Houve 01 (uma) formatura de ensino médio. 
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 Houve 01 (uma) formatura de ensino fundamental II (este com questões de saúde 
mental). 

 Houve 01 (uma) inclusão adolescente (questões) saúde mental no curso 
“PROFISSIONALIZANDO BENICAR”. 

 Houve 01 (uma) aprovação para ensino superior no curso de Direito na instituição de 
ensino UNISAL – Centro Universitário Salesiano Campinas.  

 Houve 02 (dois) novos apadrinhamentos. 

 Houve 01 (um) adolescente incluído PROJETO “ATLETA DO FUTURO” da Praça de 
Esporte Pompeu de Vito do bairro Nova Europa;  

 Não houve nem um caso de drogadição. 

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA LAR “CRER&SER” – Unidade I teve, 
como principal eixo trabalho no ano de 2017, a construção da autonomia a partir do 
exercício da liberdade de escolha com responsabilidade pelo acolhido e de proteção e 
orientação educativa no sentido mais amplo.   

Logo, envolveu o exercício da liberdade de escolha e da responsabilização por seus atos 
por parte dos acolhidos, nas várias situações do seu dia-a-dia: na escolha e participação em 
cursos e oficinas; na tomada de decisão, mediante uma situação de conflito/crise ou de 
escolha do “certo ou do errado”.  

Para os adolescentes que já se encontravam em um estágio mais avançado de 
desenvolvimento da autonomia e que apresentavam desenvolvimento físico e psíquico para 
tal, propiciamos novas oportunidades de exercitarem liberdade e responsabilidade, como 
saídas para atendimentos externos, sem o acompanhamento de um adulto, sendo este um 
marco para o publico atendido.  

 

Sobre o APADRINHAMENTO AFETIVO, contamos com um número expressivo de crianças e 
adolescentes apadrinhados durante o ano de 2017, no total tivemos 06 (seis) 
apadrinhamentos em um universo de 07 (sete) acolhidos. Destes, infelizmente, 02 (dois) 
foram encerrados por demandas resultantes da convivência entre padrinhos e apadrinhado. 
Tais fragilidades foram trabalhadas pelos técnicos da Casa Lar e do Programa “Acordar”, 
porém, sem êxito.  

Esta possibilidade de vinculação externa trouxe para a Casa, diferentes percepções que 
demandaram reflexões internas significativas, estas no âmbito do cuidado, das linguagens 
de afeto adotadas ou não, nas diferentes situações do dia-a-dia. Por vezes tais demandas 
dentro do serviço de acolhimento institucional como são consideradas “pequenas”, todavia a 
partir de um olhar individual a questão se torna relevante para desenvolvimento pleno de 
qualquer ser humano.    

O vínculo afetivo existente entre apadrinhado e padrinho e a imersão em uma convivência 
familiar e comunitária saudável, acolhedora, amorosa e educativa promoveram um grande 
impacto e transformação nas atitudes, na forma de ver a vida e se colocar no mundo das 
nossas crianças e adolescentes. 

Avaliamos que, durante os momentos juntos, os padrinhos buscaram, para além de 
proporcionar tempos de lazer, apresentar às crianças e adolescentes valores, exemplos de 
vida e possibilidade de superação. A CASA LAR “CRER&SER” contabilizou um total de 244 
(duzentos e quarenta e quatro) atividades externas com pernoites na casa dos padrinhos 
afetivos. 
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Houve situações positivas em que os padrinhos contribuíram significativamente na 
ampliação da rede de apoio dos acolhidos, ao proporcionarem convivência familiar diferente 
da que vivenciaram antes do acolhimento, conseguindo estabelecer com o serviço da casa 
uma parceria saudável, respeitosa e amigável.   

No entanto, tivemos também situações de grande fragilidade quando, por vezes, 
percebemos a distorção por parte de alguns padrinhos que, por estarem inseridos na casa, 
adotaram, em alguns casos, uma postura fiscalizadora, que prejudicava a parceria.  

Percebemos também, ao longo dos dois anos de trabalho, que parte significativa dos 
padrinhos voluntários não possui recursos internos para lidar com a criança ou adolescente 
real, ou seja, a convivência com o apadrinhamento é tranquila até que apresente demandas 
que se contrapõem ao ideal “construído” pelo padrinho e isto se torna um determinante na 
manutenção do vinculo.  

Quanto à atuação dos VOLUNTÁRIOS, devido à peculiaridade do serviço, optou-se por não 
possuir um número expressivo de voluntários para a execução de atividades internas. Tal 
estratégia vislumbra não descaracterizar o ambiente das casas com um excesso de adultos 
no espaço.  

Neste âmbito, no ano de 2017, o foco manteve-se em buscar parcerias externas que nos 
possibilitassem levar nossos meninos e meninas para fora dos muros do serviço de 
acolhimento. Neste sentido, tivemos substancialmente ampliadas, neste ano, as doações 
diretas e indiretas, apoio terapêutico, auxílio na elaboração de eventos de captação de 
recursos e eventos festivos, apoio pedagógico especializado, bolsas para cursos 
profissionalizantes, atividades de lazer em espaços públicos e privados.    

Enfim, mesmo com os muitos desafios, pode-se dizer que os tantos avanços nos 
impulsionam a aperfeiçoar e a continuar investindo na qualificação continuada das ações, e 
estabelecer para 2018 como prioridade o aumento do número de jovens inseridos no mundo 
do trabalho, oportunizando assim a administração dos recursos financeiros, aumento da 
autonomia e individualidade, e o fortalecer a autonomia de ir e vir dos meninos e meninas 
com questões de saude mental. 

F)  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 
APRESENTADAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017  

 

PRESIDENTE: Maria Helena Novaes Rodríguez 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

 

COORDENADORA TÉCNICA: Joana Ivete dos Santos Campoy 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Viviane Pacheco dos Santos 

Campinas, 24 de abril de 2018  
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ANEXO 1 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA LAR – UNIDADE I 

 

C.1) RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM 2017 

FOLHA DE PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS ENCARGOS/BENEFICIOS 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

TIPO DESPESA 
VALOR 
ANUAL 

TIPO DESPESA 
VALOR 
ANUAL 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

Remunerações 176.959,56 Alimentação 89.607,84  Energia Elétrica 4.188,72  13° Salário 9.583,68  

 
 

Cartório / Correio 480,12  Água e Esgoto 878,12  Aux. Transp 16.912,08  

  Combustível   3.000,78  Dedetização 181,12  Encargos  5.124,12  

  Copa e Cozinha  2.640,12  Locação 31.978,76  Férias 7.460,40  

  Gás 5.280,12  Med Ocupacional  338,16  FGTS 5.872,32  

  Higiene e Limpeza 4.800,45  Seguros  1.921,12  FGTS 13º  7.813,80  

  Locomoção  6.600,45  Serv Apoio Adm 5.316,36  INSS 17.616,84  
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  Manuteções 720,12  Serv Manut Predial 1.175,00  IR 15.153,20  

  Mat. Man. Predial 2.400,12  Tarifa bancarias 12.843,27  Vale Aliment. 1.409,40 

  Mat. Escritório 1.440,78  Telecomunicações  3.845,76  PIS 176,16  

  Mat.Farmacológico 4.200,12  Transp. Passag. 145,12  PIS 13º Sal. 1.786,92  

  Mat.Pedagógico 6.087,12      

        

        

        

SUBTOTAL 176.959,56 SUBTOTAL 127.258,14 SUBTOTAL 62.811,51 SUBTOTAL 88.908,92 

 
       
TOTAL GERAL R$ 455.938,13  
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Anexo 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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FAZENDO 

HISTÓRIA –  
 

26/01/2017 

  
 

PASSEIO NO 

CLUBE 

CENTRO DE 

FORMAÇÃO E 

LAZER DE 

CAMPINAS - 
04/01/2017 E 

15/10/2017 

  
 

 
 
 
 
 

UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

 
 
 
 

OFICINA  
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