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GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2.016

I - IDENTIFICAÇÃO
 Grupo Espírita Cairbar Schutel (GECS)
Rua Santa Efigênia, 79 - Jardim Santa Rita.
09941-240 - Diadema/SP - Fone: (011) 2311-7715 - (011) 2758-6651.
 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) - 59.140.814/0001-74 SP - Inscrição Estadual: 286.212.290.118.
 Finalidade: O Grupo Espírita Cairbar Schutel é uma associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade a
vivência e a divulgação dos princípios espíritas. Seguindo o lema de Allan Kardec, procura amparar as famílias
carentes, sem distinção de raça, cor, credo político e religioso, oferecendo-lhes ajuda na área farmacêutica, médica
dentária, jurídica, enfermagem, etc. Trabalha junto à infância e à juventude carentes, proporcionando-lhes creche,
lar-escola e cursos profissionalizantes. Em São Paulo, contribui para a divulgação dos princípios espírita-cristãos
com os serviços da Livraria Freitas Nobre, com o programa semanal de TV, Portal de Luz, com o Boletim virtual
bimestral do GECS, Alvorecer Fraterno, com o apoio às atividades da editora FE, responsável pela impressão de
livros e pelo jornal Folha Espírita. Têm parceria com a Diretoria da Associação Médico-Espírita de São Paulo, às
quintas feiras, nos serviços de passes em favor da comunidade. Todas as suas atividades são exercidas
gratuitamente.
 Unidade de Prestação de Serviço:
1. Departamento Creche Lar do Alvorecer
Rua Santa Efigênia, 79 - Jardim Santa Rita.
09941-240 - Diadema/SP - Fone: (011) 2311-7715 - (011) 2758-6651.
2. Demais Departamentos e Setores Assistenciais:
Rua Santa Efigênia, 79 - Jardim Santa Rita.
09941-240 - Diadema SP - Fone: (011) 2311-7715 - (011) 2758-6651.
 Médico, com um Setor de Oftalmologia;
 Dentário, com um Setor de Prótese Dentária;
 Dispensário de Remédios;
 Enfermagem;
 Infância e Juventude;
 Instituto da Família;
 Centro de Convivência Renovação (CECOR);
 Clube de Mães;
 Assistência à Gestante;
 Colmeia de Luz;
 Assistência Social, com os Setores: Cadastramento, Triagem, Orientação e Encaminhamento, Auxílio
Financeiro, Cabeleireiro, Clube da Terceira Idade e Distribuição de: Sopa, Leite em pó e fluido, Gêneros
Alimentícios, Roupas, Calçados, Material Escolar e Enxoval para recém-nascido.
 Jurídico
 Conservação e Expansão.
3. Departamento Doutrinário:
O Grupo possui um prédio em São Paulo, à Avenida Pedro Severino Jr., 325, Vila Guarani, onde são
efetuadas as atividades doutrinárias. Algumas atividades doutrinárias são também desenvolvidas em
Diadema, aos sábados. Iniciado em outubro de 2015, em Diadema as 5ª feiras das 20:15 as 21:00 horas
estudo da doutrina espírita e fluidoterapia.
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II - FUNCIONAMENTO
Dias da Semana:
 Departamento Creche Lar do Alvorecer: de 2.ª a 6.ª feira das 07:00 às 17:00 horas.
 Departamento Centro de Convivência Renovação (CECOR): aos sábados das 08:00 as 12:00 horas e de 2.ª a
6.ª feira das 08:00 às 17:00 horas, com parcerias, funcionando nos dias e horários dos Cursos pertinentes.
 Demais Departamentos e Setores: 5ª feira das 19:30 às 22:30 horas e aos sábados das 09:00 às 18:00 horas.
III - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O Grupo possui um total de: cinco prédios: quatro em Diadema e um em São Paulo.
É provido dos materiais de consumo, permanente e equipamentos necessários para o funcionamento de seus diversos
Departamentos e Setores.
IV - CLIENTELA
Distribuição das crianças do Departamento Creche Lar do Alvorecer, por sexo e faixa etária:
FAIXA ETÁRIA

SEXO

FEMININO

MASCULINO

TOTAL

03 meses a 02 anos e 11 meses

49

65

114

03 anos a 04 anos e 11 meses

37

35

72

05 anos e 13 anos

22

25

47

108

125

233

TOTAL

Os demais Departamentos e Setores atenderam aproximadamente 28.000 pessoas, na faixa etária de 03 meses a
maiores de 60 anos.
V - ORGANIZAÇÃO
5.1 - Mandato da atual Diretoria:
Início: 31/10/2.014 Término: 30/10/2.017
5.2 - Presidente: Paulo Rossi Severino.
R.G. - 1.978.895 - C.P.F. - 067.512.108-68.
5.3 - Coordenador: Paulo Rossi Severino.
5.4 - Funcionários Remunerados:
FUNÇÃO

NÚMERO

FUNÇÃO

NÚMERO

Diretora

01

Cozinheira

02

Educador

08

Auxiliar de Cozinha

01

Auxiliar de Coordenação

01

Estagiários

10

Assistente Administrativo

01

03

Monitor Infantil

05

Auxiliar de Limpeza
--

TOTAL

-32
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5.5 - Voluntários: 218 fixos e 07 flutuantes, em atividades e horários variados, nos diversos Departamentos.
5.6 - Serviços Prestados:
5.6.1 - Serviço de Alimentação:
 Creche Lar do Alvorecer - de 2.ª a 6.ª feira - quatro a cinco refeições diárias.
 Departamento de Assistência Social: distribuição de sopa aos sábados das 09:00 às l3:00 horas e
de leite fluido achocolatado com pão doces as quintas-feiras das 20:30 às 21:30 horas, para as
famílias carentes da região.
 Centro de Convivência Renovação - distribuição de lanches, durante o período de funcionamento.
 Infância e Juventude - aos sábados, distribuição de sopa, durante o período de 14:30 às 16:30
horas e aos domingos das 09:00 às 12:00 horas, fornecimento de sanduíches.
5.6.2 - Serviço Médico - Serviço próprio às quintas-feiras e aos sábados.
5.6.3 - Serviço Odontológico - Serviço próprio as 5ª, 6ª feiras e aos sábados.
5.6.4 - Serviço Dispensário de Remédios - Serviço próprio às quintas-feiras e aos sábados.
5.6.5 - Serviço Pedagógico - Pelos voluntários dos Departamentos: Creche Lar do Alvorecer, Infância e Juventude, CECOR, Clubes de Mães e Terceira Idade.
5.6.6- Atividades Lúdicas - Coral e banda rítmica, apresentações de peças artísticas (teatrinho infantil),
expressão corporal, capoeira, atividades físicas e musicais. Trabalhos manuais com as mães e idosas.
VI - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

ÁREA

Nº/DECRETO/LEI

DATA DA CONCESSÃO

MUNICIPAL

328/68

15/06/1.968

ESTADUAL

1.965/79

30/04/1.979

VII - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
7.1 - Departamento Creche Lar do Alvorecer
Este Departamento atendeu 233 crianças (108 do sexo feminino e 125 do sexo masculino), em regime de semiinternato de segunda a sexta-feira, no período de 07:00 as 17:00 horas. A assistência e cuidados prestados às
crianças consistiram em:
 Alimentação - fornecido de 04 a 05 refeições diárias, dependendo da faixa etária.
 Higienização.
 Uniforme e Material Escolar - fornecido no início das aulas e quando necessário.
 Efetuado pelo Corpo de Pedagogos e Voluntários do Grupo:
 Acompanhamento escolar;
 Orientação pedagógica;
 Orientação psicológica, musical e espiritual;
 Comemorações e festividades.
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Comemoração de festividades populares, civis e religiosas:

CARNAVAL

11/02/2016

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

09/03/2016

DIA DO CIRCO

21/03/2016

DIA MUNDIAL DA AGUA

18/03/2016

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL

15/04/2016

PÁSCOA

31/03/2016

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

07/04/2016

DIA DO ÍNDIO

19/ 04/2016

DIA DO TRABALHO

02/05/2016

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

06/06/2016

DIA DAS MÃES

06/05/2016

FESTA JUNINA

23/06/2016

DIA DOS ANIMAIS

04/10/2016

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Mensal

FESTIVIDADE NATALINA

Comemoração carnavalesca com promoção da Festa das
máscaras.
Confecção de uma rosa para presentear e homenagear as
mulheres.
Confecção de máscaras de palhacinhos.
Roda de conversa coletiva com todas as turmas para falar sobre
a importância da água.
Propusemos que cada aluno no dia anterior à data comemorativa
levasse um livro para casa e compartilhasse com a família, logo
depois comentando a experiência em sala de aula.
Entregas da doação de ovos, confecção da máscara de coelho e
pintura facial.
Roda de conversa coletiva com todas as turmas para falar sobre
a importância da higiene e da alimentação saudável.
Confecção de cocar e pintura de desenho.
Roda de conversa coletiva com todas as turmas para falar sobre
a importância do trabalho.
Roda de conversa coletiva com todas as turmas para falar sobre
a importância do meio ambiente.
Cada turma ensaiou e fizeram uma apresentação para as mães
e cada turma confeccionou uma lembrancinha.
Os alunos se apresentaram dançando e teve a degustação de
comidas típicas.
Confecção da máscara dos animais.

Comemoração por voluntários, com bolos, doces, refrigerantes e
salgados a todos os aniversariantes do mês.
06/12/2016 - Apresentação do Sarau de Piano dos alunos (06 a 15 anos).
11/12/2016 - Entrega de presentes de Natal e linda festa patrocinada pela Rede
Dia de Supermercados;
15/12/2016 - Distribuição das sacolinhas de Natal e linda festividade preparada
pela voluntária Wali e equipe.
18/12/2016 - Festa de encerramento do ano, com apresentações artísticas e
outros com a presença dos pais e da comunidade.

7.2 - Departamento Médico (Ambulatório Médico Dr. Bezerra de Menezes).
Este Departamento funcionou com nove médicos voluntários, às quintas-feiras das 19:30 as 22:30 horas e aos
Sábados das 15:00 as 18:00 horas. Realizou 1098 consultas médicas para adultos e crianças, sempre
acompanhadas dos medicamentos prescritos. Houve continuidade do atendimento voluntário de acupuntura
que atingiu 78 atendimentos/ano, incluídos nas consultas médicas.
7.2.1 - Setor de Oftalmologia
Este Setor abrange consultas oftalmológicas, providências para aquisição de medicamentos e exames
especializados e doação de armações e lentes, por nove empresas. As consultas foram efetuadas por
seis médicos especialistas, em seus consultórios particulares. Foram realizadas 506 consultas
oftalmológicas, doado 318 óculos e 327 armações oculares e providenciado 10 exames. Foram
atendidas por este Setor 478 pessoas (excluindo retornos), às quintas-feiras das 19:30 às 22:30 horas e
aos sábados das 14:00 às 18:00 horas. Encaminhadas 13 pessoas, para cirurgias de catarata.
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7.3 - Departamento Dentário
Com uma equipe de doze dentistas realizou 340 tratamentos (50 nos consultórios dentários externos). Atendeu
um total de 906 pessoas. Essa assistência foi realizada às quintas-feiras das 19:30 as 22:30 horas, e aos
sábados das 09:00 às 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas. Continuou a colaboração de duas dentistas, que
prestaram atendimento dentário as quintas-feiras das 11:30 as 18:00 horas e as sextas-feiras das 8:30 as 15:30
horas exclusivamente para as crianças da Creche.
7.3.1 - Setor de Prótese Dentária.
Dado continuidade às atividades protéticas as quintas-feiras das 19:30 às 22:30 horas, sendo confeccionadas e
doadas um total de 101 próteses dentárias, incluindo pontes. Foram atendidas 566 pessoas, incluindo as
avaliações para encaminhamentos para confecção de prótese externa e outros.
7.4 - Departamento Dispensário de Remédios
Funcionou nos mesmos dias e horários que o Departamento Médico. Atendeu um total de 545 pessoas. Aviou
545 receitas médicas, forneceu através de receitas e consultas médicas 2.368 medicamentos. Possui uma
equipe de um farmacêutico e quatro auxiliares. Recebeu durante o ano, várias doações de remédios e comprou
os mais necessários.
7.5 - Departamento Enfermagem
Suspenso por problemas pessoais dos membros e coordenadores. A direção do GECS, pretende nesse próximo
ano (2.017) efetuar uma reformulação nesse Departamento, na tentativa de reativá-lo, com novos membros.
7.6 - Departamento de Infância e Juventude
As aulas de Evangelização Infantil para as crianças da Creche Lar do Alvorecer, foram ministradas as quintasfeiras, das 15:00 as 16:00 horas. Para as demais crianças da redondeza, cujo número atingiu 362
matriculados, foram ministradas as quintas-feiras das 20:00 as 21:30 h. (70 alunos), aos sábados das 14:30
as 16:30 h. em Diadema (175 alunos) e aos domingos das 09:00 as 12:00 h. (66 alunos). Em São Paulo: as
segundas-feiras, das 20:00 as 21:00 h., (44 alunos) e aos sábados das 17:30 as 19:00 h. (07 alunos).
As mesmas foram distribuídas por faixa etária, conforme segue:
HORÁRIO/DIA DA SEMANA/NÚMERO DE ALUNOS
FAIXA ETÁRIA

*20:00 às 21:00 20:00 às 21:30

09:00 às 12:00 TOTAL

14:30 às 16:30

*17:30 às 19:00

Segunda-feira

Quinta-feira

Sábado

*Sábado

07 a 12 anos e > que 12 anos

--

--

--

03

04

--

07

Berçário

--

--

26

--

--

--

26

03 a 04 anos

08

16

22

--

--

18

64

05 a 06 anos

14

18

32

--

--

12

76

07 a 08 anos

08

13

37

--

--

12

70

09 a 10 anos (1º ciclo)

09

17

33

--

--

13

72

Maior/11 anos (Juventude)

05

06

25

--

--

11

47

Total

44

70

175

03

04

66

362

Domingo

*Sábado em São Paulo
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Os temas abordados, de acordo com a faixa etária, objetivaram sedimentar na criança o amor a Deus,
ao próximo, à honestidade, ao bem, ao trabalho, visando desenvolver a fé, a caridade, o bom caráter.
Realizado o trabalho de atendimento e acompanhamento às crianças com problemas físicos e psicológicos,
sendo efetuado os esclarecimentos necessários às mães. Organizado coral e banda rítmica, bem como,
treinamento das crianças para apresentações de peças artísticas (teatrinho infantil), expressão corporal, inglês
e também de capoeira. Foram doados aos participantes roupas e calçados infantis. Os alunos também
participaram de atividades físicas, musicais e receberam sopa, todos os sábados, fornecida pelo Setor de
Sopa, cerca de 250 pratos. Esclarecimentos aos pais foram realizados, toda vez que se tornou necessário e
possível. Dado continuidade ao acompanhamento escolar.
Foi sedimentado o grupo de estudos com adolescentes (maiores que 12 anos), em São Paulo/SP,
iniciado em 2.010, visando agregá-los para orientações gerais sobre drogas, sexualidade, moral cristã e
estudo dos livros básicos de Kardec e os livros de André Luiz.
Foram efetuadas, durante o ano, as festividades rotineiras: Dia das Mães, sábados e domingos
respectivamente: 07/05/16 com a participação de 170 crianças com apresentação de coral e bandinha e no
dia 08/05/16 com a presença de 66 crianças houve apresentação de coral; Junina com a presença de 223
crianças no sábado (25/06/16), onde foram efetuadas com as crianças, quadrilhas, danças típicas desta data e
distribuído doces e lanches e com 68 crianças no domingo (26/06/16), ocorrendo danças típicas, quadrilha e
distribuição de lanches e doces; Dia da Criança, nos dias 22 e 23/10/16, com participação de 212 e 76
crianças respectivamente. Foram distribuídos, sanduíches, guloseimas, bem como, efetuada brincadeiras e
jogos. As festividades de encerramento foram realizadas nos dias 26/11/16 (sábado) para 175 crianças; cada
criança recebeu uma sacolinha de natal, contendo roupas, calçados, materiais de higiene, doces e brinquedos.
Foram também servidos nesta comemoração, sanduíches, guloseimas, sucos e outros; ocorrendo também,
bandas rítmicas, teatrinho, coral e apresentação do grupo de teatro “Contação de Histórias”; no dia 11/12/2016
(domingo) para 66 crianças, ocorrendo apresentação de coral, danças e teatrinho, sendo em seguida
distribuído doces e lanches; no dia 12/12 (2ª feira) em São Paulo para 28 crianças. Total de participantes nas
festividades: 1084 crianças (Dia das Mães: 236; Festa Junina: 291; Dia das Crianças: 288 e Festividade de
Natalina/Encerramento: 269).
O Departamento recebeu a título de doação: aparelhos de som, microfones, instrumentos de bandinha
rítmica, DVD’s e CD’s de músicas e ainda livros, cadernos, lápis de cor, giz de cera, borracha, apontador, lápis
preto, e comprou: apostilas para evangelização, livros, material escolar: lápis de cor, giz de cera, canetinha
hidrográfica, cola, papel sulfite, cartolina, papel crepom e ainda pratos e talheres de plástico para servir sopa,
material de limpeza e higiene. Este Departamento contou com a colaboração de 48 voluntários.
7.7 - Departamento Centro de Convivência Renovação (CECOR)
O Centro de Convivência Renovação (CECOR) contou com a participação de 852 adolescentes de
ambos os sexos assim distribuídos: 437 com frequência aos sábados, no horário de 08:00 às 12:00 horas e
415 diariamente ou em alguns dias da semana, dependendo do tipo de Curso, através de convênios, num
total de 44 Cursos.
ALUNOS PARTICIPANTES AOS SÁBADOS

437

ALUNOS PARTICIPANTES DURANTE A SEMANA

415

TOTAL DE ALUNOS PARTICIPANTES

852
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Os discentes de sábado (437) participaram de 21 Cursos, conforme planilha abaixo:

ITEM

OFICINA

N° DISCENTES

ITEM

OFICINA

N° DISCENTES

36

12

Marcenaria

26

02

Auxiliar Administrativo/Técnicas
de Vendas
Capoeira

38

13

Informática – Intermediária

12

03

Culinária

20

14

RH – Departamento de Pessoal

27

04

Crochê

3

15

Tricô

02

05

Canto - Coral

12

16

Bordado

02

06

Corte e Costura

12

17

Ballet - Jazz

37

07

Espanhol

22

18

Reforço de Português

14

08

Inglês

35

19

Reforço de Matemática

14

09

Pintura em Tecido

19

20

Cuidador de Idoso

38

10

Contabilidade

10

21

11

Informática

18

01

TOTAL DE CURSOS: 21

Instalações Elétricas e Residenciais
--

40
--

TOTAL DE DISCENTES: 437

Foram ministradas, aulas teórico-práticas com conteúdos adequados para faixa etária, como: Educação
sexual, Higiene e Profilaxia, Valor do Trabalho, Honestidade, etc., objetivando orientar, moralizar e
profissionalizar o adolescente, preparando-o para uma vivência mais condigna dentro da sociedade, além do
aspecto técnico propriamente dito.
Realizadas as seguintes festividades aos discentes que frequentam os cursos no dia de Sábado: Dia
das Mães (07/05/16), os adolescentes (300) elaboraram mensagens para as mãezinhas, Festividade Junina
(25/06/16), oferecido aos 380 adolescentes participantes, refrigerantes, lanches e outros e na Festividade de
Encerramento no dia 26/11/2.016 foram distribuídos os certificados de conclusão e oferecido refrigerantes,
cachorro quente, bolo, bombons, doces e balas. Este Departamento contou com 67 voluntários.
Adquiridos materiais de consumo e permanente: tinta látex, insumos para os cursos de informática (fios
e cabos), de artesanato (tintas e pincéis), tecidos, tintas para artesanato, água, material pedagógico, material
descartável, ingredientes para Panificação e Culinária, gás e outros.
Os diversos Cursos do CECOR produziram 4.100 peças durante o ano, sendo que foram doadas: ao
GECS 1.600 peças; para os discentes, docentes e outros, 500 peças e aproximadamente 2.000 foram
comercializadas nos bazares do GECS. Foi dado continuidade aos Cursos, durante a semana, conforme
parcerias com a Secretaria da Educação de Diadema, com o Fundo de Solidariedade de São Paulo e com o
próprio GECS/CECOR.
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O quadro abaixo detalha os totais dos cursos administrados (23) de segunda a sexta-feira e o total de
discentes participantes (415):
TOTAL
DE
DISCEN DURAÇÃO
TE

DIA/SEMAN
A

HORÁRIO

Nº DE
CURSOS

01

2ª feira

08:00 às 12:00

02

36

06 meses

02

2ª - 4ª - 6ª feira

08:00 as 12:00

03

46

06 meses

2ª - 4ª - 6ª feira

13:30 as 17:00

03

46

06 meses

04

3ª e 5ª feira

08:00 às 12:00

02

36

0 6 meses

05

3ª e 5ª feira

13:30 às 17:00

02

36

06 meses

2ª feira

14:00 ás 16:20

02

60

05 meses

ITEM

03

CURSO

PATROCÍNIO

Informática
Básica

*GECS -CECOR

06

Auxiliar
Administrativo

07

Inglês

5ª feira

14:00 as 16:00

01

40

01 ano

08

Panificação Confeitaria

5ª feira

14:00 as 17:00

02

35

05 meses

09

ArtesanatoPintura

4ª feira

14:00 as 17:00

01

17

01 ano

10

Aula de Piano

5ª feira

12:00 às 16:00

01

07

05 meses

11

Depilação –
Designer de
Sobrancelha

2ª a 6ª feira

13:00 as 17:00

04

56

02 meses

23

415

--

Fundo Social

TOTAL (CURSOS/ALUNOS)
* GECS - Grupo Espírita Cairbar Schutel **CECOR - Centro de Convivência Renovação (aos sábados)

Total Geral de Cursos
Alunos Matriculados
Alunos Jubilados por falta, desistência, outros.
Alunos que concluíram
** Aos sábados.

23+21= 44
415+437 = 852
70
782
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7.8 - Departamento Clube de Mães
Contou com a participação 106 alunas, distribuídas em três grupos, com aulas teórico-práticas
semanais. Aproximadamente 80% das participantes receberam durante o ano, donativo financeiro, gêneros
alimentícios, gás, roupas e calçados usados após triagem, para análise e avaliação do grau de carência.
O conteúdo programático objetivou sedimentar os conhecimentos adquiridos em 2.015 e abrir novos
horizontes para iniciarem atividades que redundem em auxílio financeiro para o lar, assim como, estimular
uma vivência mais condigna, principalmente em seu ambiente social. Valorização da Sexualidade, Controle
da Natalidade, Noções Gerais da Legislação Trabalhista, Noções de Higiene e Profilaxia, Noções Gerais de
Marketing e Controle Financeiro, Os Filhos - Criação e Educação e Princípios Morais e outros, foram os
temas desenvolvidos nas aulas teóricas e nas aulas práticas, foi ministrado: Tricô, Crochê, Bordado,
Alfabetização, Pintura em Tecido, Culinária e Artesanato. A maioria comercializa os produtos que
aprenderam a confeccionar, trazendo imensa satisfação aos docentes e à direção do Curso. As alunas mais
tecnicamente desenvolvidas, num total de 07, atuam como auxiliares nos diferentes cursos, sendo
designadas de monitoras. As 113 incluindo as monitoras participantes foram assim distribuídas:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CURSO

Alfabetização
Artesanato
Bordado
Crochê
Culinária
Pintura em tecido

TOTAL GERAL:

CURSOS: 06

DISCENTE

04 alunas
16 alunas
12 alunas
13 alunas
30 alunas
31 alunas
ALUNOS: 106 + 07 MONITORAS

A produção atingiu um total de 2.504 peças, sendo doadas: 2.132 peças para o Bazar Beneficente do
Grupo e para o Depto. de Assistência à Gestante, algumas peças para os benfeitores que colaboraram
durante o ano com o Departamento, os docentes e para cada aluna. Foram comercializados internamente,
130 peças, aos docentes e discentes, cujo rendimento será utilizado para aquisição de materiais, para
manutenção do Departamento e outros. Contou com a colaboração ativa de 20 voluntários, perfazendo um
total de 27, com a inclusão das 07 monitoras.
Foram efetuadas as seguintes festividades durante o ano: Comemoração do Dia das Mães no dia
14/05/2.016, com 93 participantes (cada aluna foi contemplada com a doação de um cobertor) e
Festividade de Encerramento, no dia 19/11/2.016 com 86 participantes. Após abertura dessa festividade,
o Departamento Clube de Mães, desenvolveu sua programação com os docentes e discentes, em local
apropriado, agradecendo a Deus e aos presentes a conclusão de mais um ano de atividades.
Deu a palavra aos participantes e em seguida foram distribuídos doces, refrigerantes, sanduíches,
uma lembrancinha (um pano de prato pintado, com barrinha, confeccionado pelas próprias discentes) para
cada participante e ainda 33 sacolas de natal, com gêneros alimentícios de primeira necessidade para as
discentes que tiveram 100% de frequência. Realizado sorteio de 26 prendas, adquiridas com os recursos do
próprio Clube, para enriquecer a festividade e harmonização dos discentes e docentes.
Nos dias 25/06 e 26/11/2016 foram efetuados Brechós, a preços simbólicos, visando beneficiar as
discentes, subsidiar os cursos e também contribuir para sustentação do Bazar do GECS.
O Departamento recebeu a título de doação: mortadela, roupas e sapatos usados e outras prendas
também utilizadas para o Brechó, folhas de papel sulfite, bijuterias, 33 cestas de Natal, 20 vasos de flores,
caixas de madeira, chaveiros, telas para pintar, quadros, porta retrato, algumas bonequinhas de pano,
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fronhas, muitas dessas coisas foram para o Bazar do GECS; e comprou diversos materiais de consumo:
papel higiênico, papel toalha, sacos plásticos, sacos de papelão, sacolas de plástico, material de limpeza,
material para artesanato vários modelos, pincéis, caixas de alfinete, canetas, grampos, durex, vidros de tinta
Acrilex, placa de isopor, lâmpadas, novelos de linha Clea, copos para café e água, porta moedas, 4 peças
de tecido, panos sem bainha, panos xadrez, 100 pães, mortadela, panos com bainha, refrigerantes, doces, e
pipocas.
7.9 - Departamento Instituto da Família – Reformulado e reativado no ano de 2016, para atendimento às
famílias, doou 1.774 itens (móveis, produtos de higiene pessoal, livros escolares, produtos de limpeza,
televisores, utensílios domésticos, eletrodomésticos e outros).
7.10 - Departamento de Assistência Social.
Todos os Setores deste Departamento: Cadastramento, Triagem, Orientação, Encaminhamento e
Doação, Auxílio Financeiro, Cabeleireiro, Clube da Terceira Idade e Distribuição de: Gêneros Alimentícios,
Leite em Pó e Fluido, Calçados, Roupas, Cobertores, funcionaram aos sábados das 14:00 as 18:00 horas e
às quintas-feiras das 19:30 as 22:30 horas, com exceção dos Setores de Distribuição de Sopa e Material
Escolar que funcionaram aos sábados das 09:00 as 13:00 horas, se estendendo até às 16:00 horas, através
do Departamento Infância e Juventude, com a distribuição da sopa para todas as crianças.
Foi dada continuidade ao anteprojeto de Auxílio à Moradia, iniciado em 2.002, a fim de efetuar os
reparos urgentes em barracos, das famílias mais carentes, dentro das possibilidades do Grupo. Esse
anteprojeto, apesar do seu alto custo financeiro, continua funcionando graças à boa vontade de corações
generosos, sendo que neste ano, dentre as 13 famílias visitadas, foram beneficiadas, depois de devida
triagem, 09 famílias com doações de maior ou menor expressão, de acordo com a necessidade. Todas
as famílias atendidas receberam as orientações pertinentes sobre higiene e outros.
O total de famílias atendidas nesse Departamento durante o ano de 2016, atingiu um contingente de
3.891, distribuindo 36.572 kg. de gêneros alimentícios.
Este Departamento continuou com a responsabilidade de saldar mensalmente o aluguel de cinco famílias
muito necessitadas. O anteprojeto de Doação de Gás continuou funcionando, sendo distribuído neste ano,
após criteriosa avaliação, recurso financeiro a 657 famílias para aquisição de botijões de gás.
A Distribuição Natalina, realizada no dia 10/12/16, pelo Departamento de Assistência Social, atendeu um
total de 1.016 famílias carentes e distribuiu 14.845 kg. de alimentos. As mesmas receberam gêneros
alimentícios de primeira necessidade e 2.915 crianças foram agraciadas com brinquedos novos e
guloseimas. As famílias mais necessitadas receberam auxilio financeiro e leite em pó. Foi distribuído
também, um sanduíche para cada carenciada e acompanhante, enquanto aguardavam o atendimento.
Também nessa mesma data, às 17:00 horas, foi realizada a confraternização de encerramento do ano,
com a diretoria e os voluntários.
7.10.1 - Setor de Cadastramento - Todo carenciado foi cadastrado a fim de sofrer a respectiva triagem,
orientação e encaminhamento. Este Setor atendeu 3.402 famílias necessitadas.
7.10.2 - Setor de Triagem - Este Setor levantou as necessidades prioritárias da família carente, procurando
atendê-la dentro das possibilidades, registrando o tipo de assistência prestada na ficha de cadastramento.
O número de famílias atendidas neste Setor é similar ao item 7.9.1 (3.402) Algumas famílias menos
carenciadas, receberam o apoio devido, sem necessidade de matrícula (leite, cesta de alimentos, roupas e
outros).
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7.10.3 - Setor de Reforço Alimentar - Beneficiou 167 famílias necessitadas que receberam reforço
alimentar, uma pequena complementação da cesta básica, para as famílias cadastradas mais carentes.
7.10.4 - Setor de Doações Gerais – Passou a essa designação a partir deste ano. Atendeu um total de 623
famílias carenciadas, doando 1027 produtos. Doado auxílio financeiro para 271 famílias, já incluído no total
geral. Doado os seguintes produtos:

ITEM

MATERIAL/EQUIPAMENTO

QUANTIDADE/
UNIDADE

ITEM

MATERIAL/EQUIPAMENTO

QUANTIDADE/
UNIDADE

01. Absorvente

112

09 Carrinho de Bebê

02

02. Andador

28

10 Colchão

08

03. Aparelho de Inalação

150

11 Fogão

03

04. Bengala

19

12 Fralda Geriátrica (pacotes)

41

05 Berço

02

13 Fralda Infantil (pacotes)

298

06. Cadeira de Banho

05

14 Inalador

02

07. Cadeira de Rodas

01

15 Muleta (par)

01

08. Cama/Cama Hospitalar

03

16 (Pessoas)Ajuda Financeira

TOTAL DE DOAÇÕES EFETUADAS: 1027

311

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS: 623

7.10.5 - Setor de Cabeleireiro - Efetuou 450 cortes de cabelos, sendo o coordenador do Setor Kleber e
equipe.
7.10.6 - Setor de Distribuição de Gêneros Alimentícios - Distribuiu para 3.891 famílias carenciadas,
36.572 kg. de gêneros alimentícios de primeira necessidade.
7.10.7 - Setor de Leite em Pó e Fluido - Foram fornecidas 2.010 kg de leite em pó para crianças menores
de dois anos, 60 mamadeiras e distribuído 2.940 copos de leite fluido com chocolate e 2.740 pãezinhos
doce, para 2.690 famílias atendidas.
7.10.8 - Setor de Roupas - Foram doadas 11.910 peças de roupas usadas, mais 7.373 peças infantis,
perfazendo um total de 19.283 peças doadas e 309 cobertores. Foram vendidas a preços simbólicos
4.610 peças para adultos. Total geral de peças fornecidas: 24.202.
7.10.9 - Setor de Calçados - Este Setor doou 578 pares de calçados adultos, vendeu no Bazar da
Pechincha a preços simbólicos 249 pares e forneceu 70 pares infantis. Total de calçados fornecidos: 897.
7.10.10 - Setor de Enxovais para Recém-Nascidos - Foram atendidas 44 gestantes que foram agraciadas
com um total de 46 enxovais para recém-nascidos, chupetas e mamadeiras.
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7.10.11 - Setor de Material Escolar - No período escolar foram doados 1.632 cadernos, 996 lápis, 582
borrachas, 568 canetas para as crianças em idade escolar, mais carenciadas da região (152 pessoas).
Total de material doado: 3.778. Atendeu também as alunas do Curso de Alfabetização do Departamento
Clube de Mães, as crianças da Creche Lar do Alvorecer e do Departamento de Infância e Juventude, que
também receberam complementação no transcorrer do ano, quando necessário.
7.10.12 - Setor Clube da Terceira Idade - Contou com a participação de 28 idosas, que receberam
orientações gerais e individuais de acordo com a necessidade. Foi dado prosseguimento aos exercícios
físicos e desenvolvidas outras atividades pertinentes. Todas receberam durante o ano, gêneros alimentícios,
roupas, calçados, cobertores, leite e vários brindes. Na Festividade de encerramento, ocorrida no dia
03/12/16, foram distribuídos presentes para cada uma das participantes: uma camiseta, um vestido, uma
gola alta de lã, uma panela de pressão, um carrinho de feira, uma cesta com gêneros alimentícios, leite em
pó e panetones. Cada uma também recebeu ajuda financeira no valor de oitenta reais. Nessa festividade foi
servido bolos, panetones, lanches, doces, empadas, refrigerantes, chá e café.
7.10.13 - Setor de Sopa - Distribuiu cerca de 22.466 pratos de sopa aos sábados das 9:00 às 13:00 horas e
das 15:00 às 17:00 horas, para aproximadamente 7.210 pessoas (muitas levam para a residência).
7.11 - Departamento de Assistência à Gestante - O Departamento de Assistência à Gestante, atendeu durante o
ano, um total de 46 gestantes, sendo que apenas 44 completaram o cursinho e receberam o enxovalzinho e
outros. Continuou funcionando aos sábados das 09:00 as 12:00 horas.
7.12 - Departamento Colméia de Luz - O Departamento Colméia de Luz continuou normalmente suas atividades,
com o grupo de senhoras, as "Abelhinhas de Jesus". Esse Departamento abrange o Bazar Beneficente, o trabalho
de preleção evangélica, de fluidoterapia e encaminhamento das senhoras interessadas para atividades
assistenciais. Funcionou às quartas-feiras das 15:30 às 17:00 horas, em São Paulo, onde foram distribuídos
materiais para produção dos mais variados tipos de prendas (Tricô, Crochê, Costura, Pintura em Tecido, etc.) para
o Bazar Beneficente do Grupo.
7.13 - Departamento Jurídico - Desenvolveu as atividades jurídicas do GECS, aos sábados efetuando 19 atendimentos às famílias carentes, encaminhando 14 famílias com as devidas orientações.
7.14 - Departamento de Conservação e Expansão - Foram efetuados consertos gerais: elétricos, hidráulicos e
mecânicos nos prédios de Diadema e São Paulo.
Refeito reparos nos telhados dos prédios em Diadema, objetivando eliminar os vazamentos, através de profissional
especializado, que realizou um trabalho eficiente. Deu prosseguimento às obras da quadra de esportes. Construiu
a cozinha experimental e o laboratório de informática no CECOR. No prédio em São Paulo, solucionou problemas
elétricos, deu continuidade à pintura interna, limpeza e conservação dos aparelhos de ar condicionado bem como
sinalização adequada à movimentação dos frequentadores. Os reparos foram efetuados por voluntários de boa
vontade, sem ônus par o GECS e sem trazer prejuízos para os horários de funcionamento da instituição.
VIII - CONVÊNIOS/PARCERIAS
 Foi consolidado o convênio da Secretaria de Educação da Prefeitura do município de Diadema, com o
Departamento Creche Lar do Alvorecer do GECS em 2.002. (validade do contrato de dois anos). O contrato tem
sido prorrogado anualmente.
 O Departamento Centro de Convivência Renovação (CECOR), manteve parcerias com a Secretaria da
Educação do município de Diadema, com o Fundo de Solidariedade de São Paulo, promovendo Cursos
Profissionalizantes a fim de dar prosseguimento às atividades desenvolvidas no ano de 2.015, junto aos
adolescentes da região.
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IX - OUTRAS OCORRÊNCIAS
 PORTAL DE LUZ - O GECS desde o ano 2.001, recebeu um espaço do ex-presidente da OAB, Dr. Guido Alonso
Andrade, fundador e diretor do Canal Comunitário da TV a Cabo (canal 09 - da NET), a fim de divulgar suas
atividades assistenciais e de outras entidades afins (não sendo permitida propaganda comercial). A presidente
ficou muito grata e após aprovação unânime da Diretoria do GECS, providenciou cotas para as gravações dos
programas. No mês de dezembro de 2.003, conseguiu da Gravadora Matel, a gravação dos programas, a preços
módicos e atualmente efetua a gravação na Versátil, por gentileza do amigo Oceano Vieira. Os programas vão
ao ar aos sábados das 09:00 às 09:30 horas pelo Canal Comunitário (TV Aberta) e reproduzidos na TV Mundo
Maior e TV CEI, em horários diversos. A coordenação deste projeto a partir deste ano ficará a cargo de Esther
Rocha, que já atuou em outra oportunidade, nesse trabalho gratuito de divulgação.
 O GECS deu continuidade à programação dos cursos doutrinários, iniciados em 2.004, com grande êxito. Os
mesmos foram realizados nos diversos dias da semana, no prédio em São Paulo, com uma demanda
satisfatória.
 Continua atuando a Comissão dos “Amigos do Lar do Alvorecer” composta por voluntários do Grupo Espírita
Cairbar Schutel, desde 2.002, com o objetivo de formular idéias e projetos que a manutenção e ampliação das
atividades promocionais exigem, bem como a elaboração do cronograma dos eventos (Ata nº. 158).
 Há 14 anos, a Diretoria do GECS aceitou o convite da Associação Médico-Espírita de São Paulo (AME-São
Paulo) para formar uma parceria nos serviços de passes. Desde então, todas as quintas-feiras, a partir das 20
horas, são realizados trabalhos de passes em favor da comunidade, que tem a direção da AME-S.Paulo e a
participação conjunta dos passistas do GECS. Todas as suas atividades são exercidas gratuitamente.
 A parceria do GECS com a AME-Brasil e AME/São Paulo permanece em todos os eventos.
 Foi realizada em 2.016 a Jornada da Associação Médico Espírita de São Paulo. A mesma ocorreu nos dias 14 e
15 de maio, no Maksoud Plaza Hotel sob a coordenação geral do atual presidente Dr. Marcelo Saad, que
agradeceu a colaboração dos membros do GECS. Estes sempre participaram com muita alegria das demais
Jornadas e se sentiram honrados de darem mais uma vez sua contribuição ao evento.
 Continua sendo responsável pelas atividades assistenciais do GECS, a assistente social Luísa Alves Rezende
CRESS 7.170, dedicada colaboradora.
X - PROMOÇÕES BENEFICENTES/SOCIAIS E OUTROS
10.1. Bazar da Pechincha em Diadema: todos os sábados das 16:00 às 17:00 horas e quando oportuno e aos domingos nos Almoços Beneficentes.
10.2. Almoço Fraterno em Diadema: 10/04 - 05/06 - 28/08 – 09/10 - 06/11 - 04/12/2.016.
10.3. Bazar Beneficente: nos Almoços Fraternos em Diadema e nos primeiros dias letivos de dezembro em São
Paulo, época natalina.
10.4. Festival Beneficente, com sorteios de inúmeros prêmios - no dia 10/12/2.016.
10.5. Donativos recebidos de voluntários, firmas e associações e ainda: Óticas: Casa Teixeira Ótica, J. M. Fábrica
de Óculos, Franz & Pat, Daniel Ótica, Lenke, Cristal, Laboratório Mimo; Associação Banespiana de
Assistência Social (ABAS), Secretaria de Educação de Diadema - Convênio/Creche, Banco de Alimentos de
Diadema (convênio) e os convênios com o Centro de Convivência Renovação - cursos profissionalizantes
(Secretaria da Educação de Diadema e Fundo de Solidariedade de São Paulo).
10.6. Encontro de Confraternização (Diadema) com os voluntários do GECS: nos dias 05/03/16 e 10/12/16.
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XI - CONCLUSÃO
O Grupo Espírita Cairbar Schutel, atendeu às necessidades das famílias carentes, que o buscaram
durante o ano, procurando dentro das possibilidades, ampliar e criar novos serviços, visando sempre atender à
demanda com qualidade, tendo por escopo principal levar a cada carente, não só o auxílio material e o incentivo
ao trabalho, mas também, o estímulo, o carinho, o consolo, a esperança, a coragem, a fé. Também se preocupou
em evitar o paternalismo, efetuando uma triagem das necessidades de forma racional e consciente, efetuando
visitas domiciliares quando necessário, e oferecendo condições para a clientela desenvolver suas habilidades,
estimulando a família, dessa forma, ao trabalho honrado e digno, contribuindo para sua independência sócio
econômica e melhor adaptação à sociedade.
Necessário salientar a importância das parcerias públicas, particulares e mistas ocorridas, dando
continuidade a um dos maiores objetivos do GECS: transferir o adolescente da rua para a sala de aula, visando
despertar e estimular seus potenciais para a profissionalização, na sua área de interesse, e ainda, dentro das
possibilidades, introduzi-lo no mercado trabalho, procurando sempre sedimentar o bem e a honestidade como
caminhos indispensáveis para a sustentação de uma vida condigna.
As dificuldades enfrentadas pelo Grupo foram significativas, tanto no aspecto financeiro, quanto no
empecilho encontrado para atender à diversidade das reivindicações, cujos serviços não existem no aglomerado
assistencial da entidade e que, por serem emergenciais, exigem providências que muitas vezes, fogem da alçada
do GECS.

Diadema, 08 de janeiro de 2.017.

_____________________________
Luísa Alves de Rezende
Assistente Social - CRESS 7.170

____________________________
Magali Abujade
Vice-Presidente
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