Estimado Colaborador:
Apresentamos abaixo o resumo do Relatório de Atividades Assistenciais do Grupo Espírita Cairbar Schutel (GECS) do
ano 2.017 a fim de retratar sua estrutura e detalhar o movimento estatístico dos seus diversos Departamentos e Setores.
Graças ao seu gesto sensível, desprendido e generoso e de tantos outros companheiros que nos estenderam as mãos
fraternas, pudemos desenvolver:
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Departamento Creche Lar do Alvorecer - Abrigou 237 crianças carentes (101 meninas e 136 meninos), das 07:00 as 17:00 horas.
Desenvolveu programa pedagógico oficial, proporcionou alimentação balanceada, atendimento odontológico, regras de higiene,
formação artística, artesanal, aulas de moral cristã, teatro, música etc.
Departamento Centro de Convivência Renovação (CECOR) - Participaram 939 adolescentes nas 47 Oficinas Profissionalizantes.
Funcionou aos sábados, diariamente ou em determinados dias da semana de acordo com as parcerias, produzindo 4.500 peças
sendo que 1.800 foram utilizadas pelo Bazar do GECS e o restante comercializadas no Brechó, para aquisição de insumos para o
funcionamento do Departamento.
Departamento Clube de Mães - Trabalhou com 103 mãezinhas, ministrando aulas teóricas e práticas e trabalhos manuais,
produzindo 3.355 peças, parte foi comercializada no Bazar Beneficente do Grupo e parte doada.
Departamento Infância e Juventude - Participaram 324 crianças, de várias faixas etárias, que receberam educação moral cristã no
sentido amplo, artes, educação musical, coral e inglês. Funcionou aos sábados, domingos, segundas e quintas-feiras.
Departamento Colméia de Luz - Tem como objetivo a promoção de reuniões, às 4ª feiras, com preleção evangélica e fluidoterapia
e também distribuição de insumos às senhoras participantes interessadas na confecção de prendas para o Bazar Beneficente.
Departamento Médico - Realizou 1.047 consultas médicas, com fornecimento dos remédios pertinentes. Em fase de experiência,
as famílias carentes foram atendidas por psiquiatras.
• Setor de Oftalmologia - Efetuou 431 consultas oftalmológicas, doando 278 óculos e 392 armações. Providenciou 14 exames
da especialidade. Encaminhou para cirurgia de catarata: 11 carentes e forneceu medicamentos específicos.
• Setor de acupuntura realizou 59 atendimentos.
Departamento Dentário - Realizou 217 tratamentos dentários (39 externos).
• Setor de Prótese Dentária - Confeccionou 106 próteses, incluindo pontes dentárias (62 por Laboratório Externo Gratuito).
Dispensário de Remédios - Aviou 672 receitas médicas, fornecendo 2.673 remédios. Grande parte dos remédios foram doados
pelos médicos durante as consultas.
Departamento de Assistência à Gestante - Atendeu 45 gestantes com orientações específicas. Foram doados 62 enxovais.
Departamento de Conservação e Expansão - Efetuou reparos dos prédios em Diadema, objetivando eliminar os vazamentos,
através de profissional especializado, assim como, reparos gerais em todas as caixas de energia elétrica. Concluiu as obras da
quadra de esportes. Concluiu a construção e reparos da cozinha experimental do CECOR. No prédio em São Paulo, solucionou
problemas elétricos deu prosseguimento 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.
Departamento Instituto da Família – Doou 2.302 itens (móveis, produtos de higiene pessoal, livros e kits escolares, produtos de
limpeza, televisores, utensílios domésticos e eletrodomésticos).
Departamento Jurídico - Atendeu 53 famílias carentes, com 23 encaminhamentos.
Departamento de Assistência Social - Visitou 16 famílias, sendo 09 beneficiadas pelo Setor Auxílio à Moradia e as demais com
reforços pertinentes (aquisição de chuveiro, cama, armário, colchão e outros). Foi doado recurso financeiro a 118 famílias para
aquisição de botijões de gás. Possui os seguintes Setores, cuja produção segue abaixo:
• Setor de Cadastramento e Triagem - Atendeu 2.991 famílias carentes (incluindo as quintas-feiras).
• Setor de Doações Gerais - Foram atendidas 1038 famílias. Receberam auxílio financeiro 271 carentes e as demais,
receberam 2031 produtos (cadeiras de rodas, de banho, muletas, bengalas, colchões, andador, fraldas e outros).
• Setor Cabeleireiro - Efetuou 274 cortes de cabelos (infantil e adulto).
• Setor de Distribuição de Gêneros Alimentícios - Forneceu 31.417 kg. de gêneros alimentícios durante o ano para 3.523
famílias (incluindo Distribuição Natalina que atendeu 703 famílias, distribuiu 6.327 kg. de alimentos e doou 1.566 brinquedos).
• Setor de Leite em Pó e Leite Fluido - Distribuiu 2.010 kg. de leite em pó, para crianças menores de 07 anos e idosos e um
total de 2.830 copos de leite fluido com chocolate e 2.660 pãezinhos doces, atendendo 2.530 pessoas.
• Setor de Sopa - Forneceu um total de 20.821 pratos de sopa (incluído os que levam para suas residências), beneficiando
8.061 pessoas.
• Setor de Calçados – Entre adultos e infantis, doou 172 pares e vendeu a preços simbólicos 134 pares adultos. Total de
pares fornecidos: 474.
• Setor de Roupas - Doou 10.088 peças de roupas usadas, mais 6.392 peças infantis e vendeu a preços simbólicos 3.473
peças para adultos, perfazendo um total geral de 16.480 de peças fornecidas. Doado 373 cobertores.
• Setor de Enxovais para Recém-Nascidos, agregado ao Departamento de Assistência à Gestante - Forneceu 62 enxovais
para recém-nascidos.
• Setor de Material Escolar - Doou 1.470 cadernos, 895 lápis, 524 borrachas e 512 canetas esferográficas.
• Setor Clube da Terceira Idade - 30 senhoras idosas participaram durante o ano, das atividades programadas, aos sábados.

Alma Querida! Obrigada pelo apoio fraterno de sempre.
Aguardando sua visita em nossa instituição, assim como, nas Festividades Beneficentes que rotineiramente realizamos,
agradecemos a atenção e o incentivo solidário que temos recebido de seu coração bondoso, pedindo a Jesus, que o
envolva em muita Paz e Alegria, extensivas aos seus familiares.
Diadema, 18 de janeiro de 2.018.
Diretoria do GECS.

