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APRESENTAÇÃO
O Lar de Tereza - Instituição Espírita Cristã de Estudo e Caridade - organização religiosafilantrópica, com atividades de caráter científico e filosófico, bem como beneficente,
educacional e cultural e de assistência e promoção social, apresenta, anualmente, relatório de
suas atividades, procurando registrar e sintetizar as ações da Instituição.
O Relatório é apresentado à Assembleia Geral Ordinária, no mês de março. Membros e
cooperadores têm acesso ao relatório impresso e à versão digital disponibilizada na página do
Lar de Tereza.
As áreas, que estruturam o organograma da Entidade, anexo, apresentam resultados em quadros
explicativos, especificando quantidades para os diversos serviços prestados: (i) na Sede e no
Núcleo Paulo e Estêvão, em Copacabana; (ii) no Núcleo Emmanuel, no Anil; (iii) na Casa de
Renato em Austin, Nova Iguaçu, administrada em regime de parceria com o Lar Fabiano de
Cristo.
As iniciativas e realizações, durante o ano de 2017, foram divulgadas na página
http://www.lardetereza.org.br.
Além das realizações destacadas neste relatório, menciona-se, também, como registro para a
história da Casa, que, em 2017, foram organizadas as seguintes atividades pelas diversas Áreas
que estruturam o organograma da Entidade:
JANEIRO e FEVEREIRO
 Painel de Férias, em reuniões semanais, no Núcleo Paulo e Estêvão, realizado nos
meses de janeiro e fevereiro, tendo como tema central “A Ciência e o Espiritismo – de
Gabriel Delanne à atualidade”. As exposições foram realizadas à tarde e à noite.
 Curso de Verão 2017, promovido pelo Núcleo Emmanuel, tema central “O
Evangelista Marcos e o Seu Evangelho”. Os estudos foram realizados em quatro dias,
à tarde e à noite.
 Em janeiro, palestra com exposição de André Marinho, tema livre.
 Em fevereiro, palestra com exposição de Anna Cláudia Ramos, tendo como tema sua
experiência literária e manhã de autógrafos.
 XXXVIII COMEERJ – Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro.
As Juventudes da Sede, do NE e de Austin participaram desse encontro que ocorre
durante o Carnaval.
MARÇO
 Palestra com exposição de Fábio Dionisi, tendo como tema sua experiência literária e
manhã de autógrafos e o reinício do Encontro com Jesus, com a projeção do filme: “O
Quarto Sábio”.
ABRIL
 Palestra com exposição de André Luiz Parente, tema: 160 anos do lançamento de “O
Livro Dos Espíritos” e, no ciclo Encontro com Jesus, palestra com exposição de Elisa
Hillesheim, tendo como tema “Jesus no Lar”.
MAIO
 Lançamento do livro “Louis Pasteur”, editado pela Editora Lorenz, quinto volume da
série “Heróis da Humanidade”, escrito pela fundadora do Lar de Tereza, Brunilde
Mendes do Espírito Santo. O lançamento teve a participação e exposição do Professor
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César Reis, do Lar Fabiano de Cristo, ao qual foram doados, pela Autora, os direitos
autorais.
 Festa Junina do Núcleo Emmanuel. O evento integrou colaboradores, contribuindo
também para a geração de recursos para a Casa.
JUNHO
 Peça teatral com o tema “Reencarnação – uma doce oportunidade”, com promoção e
realização do 5º CEU/CEERJ (Conselho Espírita de Unificação) e, no ciclo Encontro
com Jesus, palestra com exposição de Nathália Del Rey, tendo como tema “O Culto
Cristão no Lar”, baseado no primeiro capítulo do livro “Jesus no Lar”.
JULHO
 Palestra com exposição de Henrique Fernandes, tema: 160 anos do lançamento de “O
Livro Dos Espíritos” e, no ciclo Encontro com Jesus, palestra com exposição de Júlio
Gomes, tendo como tema “A escola das Almas”, baseado no segundo capítulo do
livro “Jesus no Lar”.
 Lançamento da 2ª edição do livro “Liberta-Te, Alma Irmã!”, da fundadora do Lar de
Tereza, Brunilde Mendes do Espírito Santo.
 Festa junina para evangelizandos da Casa de Renato.
AGOSTO
 No ciclo Encontro com Jesus, palestra com exposição de Eduardo Araújo, tendo como
tema “Explicações do Mestre”, baseado no terceiro capítulo do livro “Jesus no Lar”.
 Participação no 27º Feirão Beneficente Pró Mansão do Caminho, no Museu Militar
Conde de Linhares. Toda a renda obtida na barraca do Lar de Tereza, como em todos
os anos é revertida para aquela Obra Social, de Divaldo Pereira Franco.
SETEMBRO
 Aniversário da Instituição - 66 anos – comemorado com palestras nos quatro
domingos do mês: primeiro domingo, exposição de José Passini, com o tema “O
Espiritismo e o Novo Testamento”; segundo domingo, exposição de Beatriz Helena
Nunes, com tema “Por que a Doutrina Espírita?”; terceiro domingo, exposição de
Nádia do Couto Valle, com o tema “Ética, Responsabilidade e Atualidade”; quarto
domingo, exposição de Elisa Hilesheim, com o tema “Lar de Tereza, o trabalho
continua”.
OUTUBRO
 Mês de Allan Kardec, palestras aos domingos: primeiro domingo, “A missão de Allan
Kardec: abalar e transformar o mundo inteiro! Conseguiu?”, exposição de Márcia
Nezzi, segundo domingo, “A Doutrina Espírita e os desertores”, exposição de Saulo
Monteiro, terceiro domingo, “Ser espírita, na visão de Allan Kardec: você se
considera?”, exposição de Maria Roma de Freitas, quarto domingo, “De Allan Kardec
a J. Herculano Pires”, exposição de André Luiz Parente.
 XIII SMELT (Social das Mocidades Espíritas do Lar de Tereza) - As Juventudes da
Sede, do NE e de Austin participaram desse encontro, cujo tema maior foi “O melhor
lugar do mundo é aqui e agora”. A equipe de cozinha composta por voluntários do NE
ofereceu sua contribuição amorosa, responsabilizando-se por prover alimentos e
refeições.
NOVEMBRO
 No ciclo Encontro com Jesus, exibição da primeira parte do filme “O Menino Jesus”.
 XXX Encontro Saudade sem Lágrimas, no dia de Finados, no Núcleo Emmanuel.
Tema central: Imortalidade da Alma. Subtemas apresentados: "Aliança da Ciência e
da Religião", "Terapêutica Espírita para Consolação". Espírito homenageado: Auta de
Souza.

3

Lar de Tereza – Relatório 2017


XIII Encontro de Gerações, promovido pelo Núcleo Emmanuel, tendo como objetivo
principal o entrosamento e cooperação entre os grupos: Juventude, Evangelização
Infantil e Grupo de Pais, realizando atividades especiais voltadas para os idosos
cadastrados.
 Comemoração dos 32 anos do Núcleo Emmanuel, com bazar natalino, realizado em
dois dias, em local próximo ao Núcleo Emmanuel.
DEZEMBRO
 No ciclo Encontro com Jesus, exibição da segunda parte do filme “O Menino Jesus” e
prece de Natal.
 Encerramento, no Núcleo Paulo e Estêvão e no Núcleo Emmanuel, das atividades do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) com a participação de
facilitadores e inscritos nos cursos que a Casa disponibiliza.
 Em dezembro, as reuniões públicas tiveram a projeção de mensagem de fim de ano da
Presidente, Elisa Hilesheim.
SEM VINCULAÇÃO TEMPORAL
 Curso para formação de cuidadores de pessoas idosas, realizado em 6 encontros de 6
horas cada um, em parceria com a Escola de Serviço Social da UFRJ, em que os
participantes que foram declarados aptos receberam titulação da Decania de Filosofia
e Estudos Humanos.
 Participação no Movimento Espírita Brasileiro, especialmente pela representação no
5º CEU (Conselho Espírita de Unificação).
 Renovação da Certidão Anual de Regularidade junto ao CMAS – Conselho Municipal
de Assistência Social.
 Reencaminhamento de material recebido em doação para outras Casas Espíritas,
Abrigos e Instituições de Caridade.
 Bazares Beneficentes na Sede, com datas especiais para os colaboradores: Dia das
Mães e de Natal.
 Continuou, em caráter permanente, o Lar de Tereza - Bazar Beneficente, na Galeria
Ritz, em Copacabana, com trabalhadores voluntários.
 Campanhas realizadas: do Quilo; “Sigamos Juntos”, com os participantes do Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita; do material escolar para crianças e adolescentes
carentes; do cobertor, e de alimentos, destinados à Casa de Renato e ao Núcleo
Emmanuel; “Vem, criança, vem”, destinada à Casa de Renato; de Natal: alimentos e
presentes de Natal.
 Campanha permanente de doações em espécie, para manutenção da Instituição:
carnês, depósitos em banco ou diretamente na Secretaria da Sede e dos Núcleos.
O Lar de Tereza expressa gratidão aos que colaboram com trabalho voluntário, com a presença
em reuniões doutrinárias e de estudos, com orações e doações, para que cumpra, assim, suas
finalidades evangélicas.
Que Deus a nós todos abençoe.
MARIA ELISA HILLESHEIM
Presidente
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I – ESTUDOS DOUTRINÁRIOS, EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL E
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
“Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com
essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou”.
(Kardec, Allan – “O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 71a edição - Tradução de Guillon
Ribeiro, Rio de Janeiro: FEB, 1977)
São indicadas, a seguir, sinteticamente, as principais atividades das Áreas de Estudos
Doutrinários, Evangelização Infanto-Juvenil e de Assistência Espiritual, desenvolvidas no Lar de
Tereza, em suas instalações de Copacabana, Austin e Jacarepaguá, em 2017.
1 – Estudos Doutrinários
QUANTIDADES EM 2017
SEDE E NÚCLEO
NÚCLEO
CASA DE
PAULO E ESTEVÃO EMMANUEL
RENATO
COPACABANA
JACAREPAGUÁ
AUSTIN
REUNIÕES PÚBLICAS
Reuniões doutrinárias para adultos (Reuniões Públicas)
Reunião
619
99
38
Freqüência total às Reuniões Públicas
Adulto
47.962
2.670
760
Total de mensagens distribuídas nas Reuniões Públicas
Exemplar
46.350
4.950
550
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Turmas de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Turma
30
13
1
Freqüência média mensal às turmas do Estudo Sistematizado Frequentador
519
80
8
LIVRARIA
Total de itens vendidos na Livraria da Instituição
Itens
8.637
717
BIBLIOTECA
Frequentadores da biblioteca
Frequentador
911
222
BOLETIM E JORNAL NOVOS RUMOS
Edições do boletim informativo “Novos Rumos”
Edição
12
Total de exemplares do boletim informativo
Exemplar
12.000
Número de edições do Jornal “Novos Rumos”
Edição
Total de exemplares do Jornal “Novos Rumos”
Exemplar
Jornal passou a ser digital
EDITORA
Livros lançados pela Editora do Lar de Tereza
Lançamento
ENCONTROS E SEMINÁRIOS
Total de Encontros e Seminários realizados
Unidade
38
8
TREINAMENTO
Treinamento de Expositores e Monitores dos Cursos
Treinando
32
4
2
DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

TOTAL

756
51.392
51.850
44
607
9.354
1.133
12
12.000
-

46
38

2 – Evangelização Infanto-Juvenil
QUANTIDADES EM 2017
DISCRIMINAÇÃO

Crianças frequentadoras dos Cursos de Evangelização
Adolescentes frequentadores dos Cursos de Evangelização
Grupo da Família
SMELT (XIII)
COMEERJ (XXXVIII)

SEDE E NÚCLEO
NÚCLEO
PAULO E ESTEVÃO EMMANUEL
COPACABANA
JACAREPAGUÁ
EVANGELIZAÇÃO
Criança
16
15
Adolescente
34
6
ENCONTROS
Participante
10
5
Participante
13
13
Participante
12
11
UNIDADE

CASA DE
RENATO
AUSTIN

TOTAL

192
84

223
124

72
19
9

87
45
32
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3 – Assistência Espiritual
QUANTIDADES EM 2017
SEDE E NÚCLEO
NÚCLEO
PAULO E
EMMANUEL
ESTEVÃO
COPACABANA
JACAREPAGUÁ
ATENDIMENTO FRATERNO
Atendimento Fraterno
Atendimento
1.231
158
Visitas domiciliares para ministrar passes
Visita
1.347
114
REUNIÕES MEDIÚNICAS E DE APOIO ESPIRITUAL
Reuniões Mediúnicas
Reunião
114
22
Reuniões de Apoio Espiritual
Reunião
237
48
VISITAS A HOSPITAIS
Visitas a Hospitais e Instituições Congêneres
Visita
24
EVENTOS
Encontro Saudade sem Lágrimas
Eventos
1
TREINAMENTO DE TRABALHADORES
Treinamento de trabalhadores – Estudo Mediunidade
Treinando
103
15
Treinamento de trabalhadores – Dirigentes de Cabine
Treinando
54
2
Treinamento de trabalhadores – Passe Domiciliar
Treinando
59
14
Treinamento de trabalhadores da casa
Reunião
8
3
Treinamento de trabalhadores – Curso de Passes
Treinando
15
DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

CASA DE
RENATO

TOTAL

AUSTIN
373

1.389
1.834

-

136
285

-

24

-

1

-

118
56
73
11
15
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II - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
"Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes
contrárias ao egoísmo e ao orgulho.” (Kardec, Allan – “O Evangelho Segundo o Espiritismo” –
71a edição - Tradução de Guillon Ribeiro, Rio de Janeiro: FEB, 1977)
A atividade de assistência e promoção social do Lar de Tereza é desenvolvida em dois núcleos
assistenciais: a "Casa de Renato", administrado, em regime de parceria, com o Lar Fabiano de
Cristo, e o "Núcleo Emmanuel". Parte das atividades dos outros dois núcleos (a sede e o Núcleo
Paulo e Estêvão) tem como objetivo as atividades nos dois núcleos assistenciais mencionados,
não só em rotinas administrativas, como também em treinamento de voluntários que irão atuar
nas atividades assistenciais.
Encerramento da Escola de Icléia (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos)

1 – Serviços Socioassistenciais
Em alinhamento com a resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, complementada pela
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 13, de 13 de maio de 2014 –
“Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais”-, os serviços de assistência social
desenvolvidos no Lar de Tereza se inserem no Serviço de Proteção Social Básica. Este ocorre por
meio de práticas socioassistenciais e educativas, estimulando a convivência, o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários e o fortalecimento da autonomia e da cidadania do indivíduo e
o acesso aos serviços e direitos sociais por meio de ações preventivas, protetivas e pró-ativas.
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Nosso público alvo é constituído da família (atenção especial à infância, adolescência e
juventude), do idoso, das gestantes-nutrizes e seus bebês e filhos, e da comunidade.
Desenvolvemos práticas educativas de fortalecimento – garantia da cidadania nas áreas de
proteção social e educação transformadora, integradas à rede socioassistencial das políticas
setoriais, principalmente saúde e educação, como descrito a seguir.
Os indivíduos cadastrados nos Programas têm assistência de profissionais das áreas de psicologia
e assistência social.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
Desenvolvimento de práticas sócio educativas de orientação, acompanhamento e suporte às
famílias, especialmente às monoparentais, constituídas em sua maioria por mãe e filhos. Têm
como finalidade precípua a estabilidade psíquica, emocional e de inclusão social que permite aos
indivíduos assistidos poderem desenvolver, dignamente, a busca por sustento financeiro,
orientação para o mercado de trabalho, evitando a manutenção de regime de assistencialismo.
• Faixa etária dos três aos cinco anos e onze meses - desenvolvimento de práticas educativas
lúdicas.
• Faixa etária dos 06 aos 14 anos – desenvolvimento de práticas de complementação escolar,
banca de apoio aos alunos do ensino fundamental que apresentam baixo desenvolvimento escolar,
atuando no contra turno do ensino regular municipal.
• Faixa etária dos 15 aos 17 anos – desenvolvimento de práticas sócio educativas, artísticas e
culturais (grupo de música e de teatro) e grupo de jovens.
• Faixa etária dos 18 aos 24 anos – Capacitação para o mercado de trabalho.
Assessoria jurídica para legalização de imóvel; orientação para concessão de registro de
nascimento, carteira de identidade e de trabalho. Orientação para reconhecimento de paternidade,
legalização de uniões estáveis e solução de problemas jurídicos relacionados aos familiares de
detentos, relativo aos seus direitos.
Trabalho de orientação à comunidade, integrado às políticas sociais da área informando e
encaminhando demandas referentes a:
 Políticas de previdência social (aposentadoria, seguro desemprego, pensão, auxílio funeral
e outros direitos previdenciários);
 Saúde (articulação como a Rede SUS para atender demandas da comunidade - exames,
vacinações, internações e outras demandas).
Projeto Tijolinho - Identificação de demanda para reforma e construção de moradias, em regime
de mutirão, em áreas de risco ambiental ou desmoronamento nos casos de inundações e melhorias
sanitárias (aeração da casa, construção de banheiro, perfuração de poço e rede de saneamento).
Acompanhamento técnico das obras, para orientar o sistema de mutirão, e cessão de material e
mão-de-obra.
No que se refere à vigilância socioassistencial são desenvolvidas atividades de detecção de risco e
vulnerabilidade – trabalhados no Curso de Direitos Sexuais e Reprodutivos - e tratamento de
danos e vitimização causados pela violência sexual contra crianças e adolescentes, orientando e
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encaminhando a família para a rede pública de assistência – Conselho Tutelar. Os casos detectados
são tratados em parceria com Conselho Tutelar; as vítimas são encaminhadas à rede SUS.
O Curso de Direitos Sexuais e Reprodutivos, efetuado em parceria com a Escola de Serviço Social
da UFRJ, tendo em vista o aumento de DSTs-HIV/AIDS e gravidez indesejada na adolescência,
capacita pessoas das comunidades para trabalharem como cuidadores de crianças e adolescentes
e/ou agentes comunitários nas áreas afins.
Serviço de proteção social básica para pessoas idosas, gestantes e mães de família
Grupo de idosos – Responsável em identificar, tratar, monitorar os idosos em risco e
vulnerabilidades social (abandono e violência contra a pessoas idosa por parte da comunidade e/ou
familiares), e prevenir agravos que possam provocar rompimento de vínculos familiares e sociais
de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social; e o Estatuto do Idoso e em integração com a
rede socioassistencial.
É viabilizada obtenção do benefício de prestação continuada para idosos e pessoas deficientes que
se enquadram nos critérios estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência Social para aquisição
deste benefício.
Visita domiciliar ao idoso que não apresenta condições de se locomover, garantindo suas
demandas - necessidades básicas e de saúde – em integração com a rede socioassistencial.
Grupo de Gestantes – Responsável em identificar e orientar as gestantes participantes, inclusive
com o atendimento prestado por enfermeira profissional, tendo como objetivo assegurar o bom
entendimento das prescrições médicas e verificar o estado geral de gestantes e bebês, bem como
alimentação, amamentação e outros.
Promoção da integração ao mercado de trabalho
Desenvolvem-se ações por meio de cursos profissionalizantes em articulação com a rede pública e
privada.
Qualificação de auxiliares técnicos no Laboratório de Informática (sistemas computacionais programação e reparos de equipamentos) – este programa já incluiu jovens no mercado de
trabalho, tanto em estagios remunerados, como em negócios próprios.
Cursos profissionalisantes, iniciativa do Centro de Cidadania da Escola de Serviço da UFRJ, em
parceria com o Lar de Tereza, para cessão de infraestrutura, o “Curso de Extensão de Cuidadores
de Idosos” – estando em sua segunda edição. Este curso capacita mão de obra para o cuidado a
terceira idade, tendo em vista a grande demanda existente no mercado de trabalho, em face da
transição demográfica que aponta para o envelhecimento da população brasileira, com impactos
nas políticas públicas. Vários alunos já se encontram inseridos no mercado de trabalho.
Apoio à criação de cooperativas de trabalhadores, com o apoio da OCB (Organização das
Cooperativas do Brasil), para autonomia e inserção organizada no mercado de trabalho.
Encaminhamento de assistidos da Instituição aos Cursos Profissionalizantes realizados pelo Lar
Fabiano de Cristo - Casa de Francisco - cursos de corte e costura, instalação elétrica predial,
informática e confecção de alimentos.
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Apoio às necessidades básicas
Como apoio aos serviços de assistência social são promovidos: a distribuição de alimentos e de
medicamentos; a doação de roupas e utensílios; a assistência médica, psicológica e odontológica;
o encaminhamento para obtenção de armações e lentes para óculos; o acompanhamento a hospitais
e dentistas; fornecimento de passagem de ônibus urbano para os cadastrados sem condições, em
casos excepcionais como consultas a hospitais e exames em clínicas particulares (quando o poder
público não oferece rapidez); passagens quando a família necessita retornar ao estado de origem;
recursos financeiros para realização de exames médicos nos casos de gravidez de risco.
2 - Financiamento dos Programas
Os recursos necessários para o suporte destes programas e de todos os demais programas do Lar
de Tereza, bem como as despesas incorridas para a sua realização, estão indicados no Capítulo III
deste relatório - "Demonstrativo do Resultado do Exercício".
3 – Títulos e Registros
O Lar de Tereza mantém os seguintes títulos e registros:
 Título Declaratório de Utilidade Pública Estadual, de n° 245, conferido pela Secretaria
de Estado da Justiça, em 22/04/1992;
 Título de Utilidade Pública Municipal, conferido pela Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu, pela Lei n° 838 de 28/09/2005;
 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, sob o n° RO 349/2005;
 Registro do Conselho Municipal de Assistência Social do Município do Rio de
Janeiro, sob o n° 626, desde 2003;
 Título de Entidade Beneficente de Assistência Social, conferido pela Secretaria
Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, protocolo 71010.001978/2007-01, conforme Portaria nº 417, de 12 de julho
de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 13.07.2012, com validade de
13/07/2012 a 12/07/2015.
 Personalidade Jurídica através do Estatuto registrado em Cartório Civil de pessoas
jurídicas.
 Título de Utilidade Pública Federal, conferido pela Portaria n° 901, de 04/10/2001.
Esse título foi extinto pelo Ministério da Justiça em 2016.
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4 - Assistência Prestada
A assistência prestada pode ser visualizada nos quadros a seguir.
4.1 - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
QUANTIDADES EM 2017
CASA DE
NÚCLEO
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE
TOTAL
RENATO
EMMANUEL
AUSTIN JACAREPAGUÁ
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE
Faixa etária dos três aos cinco anos e onze meses
Crianças matriculadas em classes de desenvolvimento de
Criança
70
70
práticas educativas lúdicas.
Faixa etária dos seis aos catorze anos
Crianças matriculadas em classes de apoio escolar
Criança
33
33
Faixa etária dos quinze aos dezessete anos
Jovens em grupos de atividades sócio educativas, artísticas
Jovens
13
13
e culturais
FAMÍLIA
Trabalhos de orientação à comunidade, integrado às
Orientados
362
35
397
políticas sociais da área
ASSESSORIA HABITACIONAL (PROJETO TIJOLINHO)
Casas construídas/compradas
unidade
4
4
Casas reformadas/ampliadas
unidade
8
8
Melhoramentos diversos
unidade
20
2
22
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Curso de Direitos Sexuais e Reprodutivos
Participantes
15
15
Curso de Alfabetização
Participantes
6
15
21
4.2 - Serviço de proteção social básica para pessoas idosas, gestantes e mães de família
QUANTIDADES EM 2017
CASA DE
NÚCLEO
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE
RENATO
EMMANUEL
TOTAL
AUSTIN JACAREPAGUÁ
MÃES
Palestras e encontros sócio-educativos para mães de família
Palestra
15
15
GESTANTES
Palestras e encontros sócio-educativos para gestantes
Encontro
47
47
IDOSOS
Palestras e encontros sócio-educativos para idosos
Encontro
23
44
67
4.3- Promoção da integração ao mercado de trabalho

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

Qualificação de auxiliares técnicos no Laboratório de Informática
Curso de Extensão de Cuidadores de Idosos

Participantes
Participantes

QUANTIDADES EM 2017
CASA DE
NÚCLEO
RENATO
EMMANUEL
TOTAL
AUSTIN JACAREPAGUÁ
15
60

-

15
60
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4.4 - Apoio às necessidades básicas
QUANTIDADES EM 2017
SEDE E
NÚCLEO
NÚCLEO
CASA DE
PAULO E
EMMANUEL
RENATO
ESTEVÃO
COPACABANA JACAREPAGUÁ AUSTIN
1. ALIMENTOS
1.1 Latas de leite em pó (lata)
508
712
1.2 Pães (unidade)
4.000
1.3 Outros gêneros alimentícios (kg)
1.020
1.4 Refeições servidas (unidade)
3.339
53.168
2. ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA
2.1 Consultas médicas (unidade)
90
2.2 Consultas odontológicas (unidade)
370
2.3 Psicoterapia e assistente social (no sessões)
216
112
2.4 Atendimentos de Enfermagem (nº Sessões)
48
2.5 Medicamentos doados (caixa)
54
2.652
2.6 Exames Diversos (unidade)
2
82
3. DOAÇÃO ROUPAS/UTENSÍLIOS
3.1 Cobertores novos (peça)
70
890
3.2 Enxovais p/recém-nascidos (conj)
16
54
3.3 Chinelos e sandálias (unidade)
233
285
3.4 Roupas usadas (peça)
12.113
15.908
3.5 Utensílios Domésticos (peça)
461
398
3.6 Eletrodomésticos e mobiliário de grande porte
9
110
3.7 Brinquedos usados
258
231
4. NATAL
4.1 Cestas de Natal (unidade)
36
90
4.2 Roupas novas (peça)
42
551
4.3 Kits de higiene
327
384
4.4 Brinquedos novos (unidade)
42
323
4.5 Presentes para idosos e gestantes (unidade)
50
50
DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

1.220
4.000
1.020
56.507
90
370
328
48
2.706
84
960
70
518
28.021
859
119
489
126
593
711
365
100

III - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESPESAS EFETUADAS
“O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é
fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse
feito.” (Kardec, Allan – “O Livro dos Espíritos”-50a edição - Tradução de Guillon Ribeiro,
Rio de Janeiro: FEB, 1980)
A captação de recursos necessários ao desenvolvimento - tanto das atividades religiosas como dos
programas da atividade de assistência e de promoção social - bem como as despesas efetuadas para o
desenvolvimento destas atividades, podem ser visualizadas no demonstrativo do resultado do exercício.
Observe-se que grande parte dos recursos é obtida de colaborações e parcerias preciosas,
destacando-se, dentre elas, a mão-de-obra dos voluntários que minimiza as despesas com a folha
de pagamento de empregados, a parceria com o Lar Fabiano de Cristo (que propicia a cobertura de
parte das despesas de manutenção do Núcleo Assistencial Casa de Renato) e o recebimento em
doação de gêneros alimentícios, roupas e utensílios diversos.

12

Lar de Tereza – Relatório 2017
III - Mão de obra de voluntários
QUANTIDADES EM 2017
DISCRIMINAÇÃO

UNIDADES

VOLUNTÁRIOS
Mão-de-obra de voluntários - serviços de assistência social, evangelização
Pessoas
infanto-juvenil, estudos doutrinários e assistência espiritual
Mão-de-obra de voluntários - serviços de assistência social, evangelização
Horas
infanto-juvenil, estudos doutrinários e assistência espiritual
* Há voluntários que atuam em mais de um local

SEDE E
NÚCLEO
NÚCLEO
PAULO E
EMMANUEL
ESTEVÃO
COPACABANA JACAREPAGUÁ

CASA DE
RENATO

TOTAL

AUSTIN

435

92

88

527

20.880

8.880

11.352

41.112

*
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IV - AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
NOME

DOAÇÃO RECEBIDA

1) Condomínio Selva de Pedra (Leblon)
2) Condomínio Barramares (Barra da Tijuca)
3) Condomínio Novo Leblon (Barra da Tijuca)
4) Condomínio Mandala (Barra da Tijuca)
5) Condomínio Vale do Sol (Jacarepaguá)
6) Condomínio Bairro da Graça (Jacarepaguá)
7) Condomínio Gramado (Jacarepaguá)
8) Condomínio do Edifício Condado de Amarante
9) Ótica Di Vedere (Freguesia)
10) Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha
11) Curso de Inglês - Wizard
12) Laundry Express Lavanderia Ltda

Mantimentos, roupas, calçados, utensílios domésticos,
eletrodomésticos, etc.

13) Paula Gomes

Roupas, alimentos e material de higiene pessoal
Alimentos e material de higiene pessoal
Roupas
Mantimentos

... e a todos os demais amigos, colaboradores e frequentadores da Instituição,

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS E OS VOTOS DE MUITA PAZ
A DIRETORIA
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V - ANEXO: ORGANOGRAMA

