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INTRODUÇÃO 

 

Prezados companheiros, 

 

Apresentamos, a seguir, o Relatório de Atividades executadas pelo Abrigo Teresa 

de Jesus durante o ano de 2015. Destacamos que em 2015 atingimos, na Creche, o efetivo 

de 250 crianças com o consequente aumento das atividades. Destacamos também que 

mantivemos o apoio direto a 60 famílias identificadas como as de maior vulnerabilidade. 

Considerando o atendimento na área  social, mantivemos uma média anual de 409 crianças 

atendidas. 

1. DA ATIVIDADE FIM – CRIANÇAS ATENDIDAS 

 

1.1. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche e Pré-Escolar)  

Setor Jan Fev Mar Abr    Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

CRECHE - 234 250 250 251 253 252 255 250 252 252 252 

PRÉ IeII - 94 88 87 86 85 84 84 84 84 84 84 

TOTAL  328 338 337 337 338 336 339 334 336 336 336 

 

           1.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO (Serviço Protagonismo Juvenil e 

Fortalecimento de Vínculos Familiares) 

Setor Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

PJ - 81 79 77 74 74 73 73 70 70 70 70 

 
T.GERAL - 409 417 414 411 412 40

9 

412 404 406 406 406 

   

1.3 MÉDIA ANUAL 

Faixa 
Média Anual  

2011 2012 2013 2014 2015 

Creche 200 201 201 251 250 

PRÉ I e II 124 82 82 81 86 

PJ 118 90 78 74 74 

Total 442 373 361 406 409 

 

1.1.1.  Atividades na Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Atendimento a crianças com as idades de 06 meses a 3 anos e 11 meses, distribuídas em 12 

turmas: Berçário I (1 turma); Berçário II (4 turmas); Maternal I (4 turmas); Maternal II (3 

turmas); através de Planejamento Pedagógico. 

 

1.1.2 Modalidades de Atendimento 

Berçário I  -  06  a 11 meses   

Berçário II – 01 ano à 01 ano e 11 meses 

Maternal I –  02 anos a 02 anos e 11 meses 

Maternal II – 03 anos a 3 anos e 11 meses 

 

  1.1.3. Local 

Salas integradas, equipadas com sistema de som ambiente, recursos para atividades 

pedagógicas e lúdicas, espaços com TV e DVD para complementação de atividades e 

lazer, espaço para atividades de recreação ao ar livre. 

 

  1.1.4. Planejamento Pedagógico 

Elaboração e avaliação em reuniões pedagógicas bimestrais. 

Jornada Pedagógica – atividades de integração com dinâmicas onde as funcionárias são 

preparadas para desenvolver um trabalho de maior qualidade e desta forma auxiliar as 

famílias das crianças.  

Grades de atividades com oficinas de música e Oficina de Psicomotricidade 

 

1.1.5. Reuniões 
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  Pedagógicas 

Bimestrais com vistas ao planejamento pedagógico do bimestre, com a participação da 

Direção, Coordenadora Pedagógica, Professores e Auxiliares de Creche. 

 

  Com responsáveis 

Realizadas a cada trimestre, por professores e Direção da Creche.  Nas reuniões são 

apresentadas vivências com os responsáveis com o objetivo de dar ciência aos pais e/ou 

responsáveis sobre o desenvolvimento da criança, bem como entrosar a família com o 

trabalho realizado na Creche. Ainda foram repassadas aos responsáveis as dinâmicas e 

atividades direcionadas ao desenvolvimento dos bebês, conforme conhecimentos 

adquiridos através do Projeto Criança é Vida Bebês, do Instituto Criança é Vida/Casa 

Ronald Mc Donald.  

 

 Administrativas 

Realizadas com a direção pedagógica do ATJ e diferentes setores de atendimento às 

crianças ( Saúde, Nutrição, Serviço Social). 

 

1.1.6. Entrosamento com Outros Setores 

Biblioteca Infantil e Eventos Culturais. 

. 

1.1.7. Entrosamento com Outras instituições 

SESC; Cursos de Enfermagem e Nutrição da UNIRIO; Psiquiatria do  Hospital Gafrée e 

Guinle (Hiperatividade); Colégio Militar (teatro); Instituto Criança é Vida/Casa Ronald 

Mc Donald. Os conhecimentos adquiridos, foram  repassados aos responsáveis.  

 

1.1.8. Campanhas 

Pediculose; Verminose; Vacinação; Prevenção Odontológica, Oftalmológica, PNEE 

(Portadores de Necessidades Especiais Educacionais) 

 

1.1.9. Entrosamento com a CRE  
Através de visitas mensais acompanhadas por uma supervisora. Cursos de contação de 

histórias para as Coordenadoras.  

 

1.1.10. Atendimento às Crianças Matriculadas na Creche nas Áreas de: 

Nutrição; Medicina e Enfermagem  

 

1.1.11. Participação das Crianças em Eventos Realizados pela Equipe Pedagógica da 

Creche: 

Aniversariantes do mês; Dramatizações; Exposição de trabalhos; Festividades realizadas 

pelo ATJ.  

 

1.1.12. Atividades no Pré-Escolar I e II  

As crianças participaram das atividades: Artes Plásticas; Dramatização; Ritmo, Dança e 

Canto; do Conto; Brinquedoteca; Esportivas (Atividades Livres e  Dirigidas) Arte e 

Cultura; Exposições; Informática; Lazer e Convivência Familiar, em salas integradas, 

equipadas com sistema de som ambiente, recursos para atividades lúdicas e  de recreação 

ao ar livre; espaços com TV e DVD. Realizadas a cada trimestre, reuniões com os 

responsáveis, com o objetivo de dar ciência sobre o desenvolvimento da criança, bem 

como entrosar a família com o trabalho realizado.  Houve ainda atendimentos às crianças, 

pelos setores de Medicina, Enfermagem e Nutrição. As crianças participaram das 

campanhas: Pediculose; Verminose; Vacinação; Prevenção Odontológica, Oftalmológica e 

frequentaram, no contra turno estabelecimentos da Rede Pública, conforme abaixo 

discriminado.   

 Demonstrativo das Escolas: 

Escola Quantitativo 

Escola Municipal Conselheiro Mayrink 22 

Escola Municipal Barbara Ottoni 58 

Colégio Santa Teresa 1 

Escola Friedenreich 2 

Bradesco 1 

                                                                     Total 84 
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1.1.13. Atividades Culturais do Pré-Escolar 

     - Passeio à Quinta da Boa Vista – Jardim Zoológico; 

     - Salão do Livro  

 

1.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL (Serviço de Protagonismo Juvenil e Fortalecimento de 

Vínculos Familiares) 

Este Serviço está inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social, e inserido nos 

Serviços da Proteção Social Básica, da Política de Assistência Social do Governo Federal..  

Atende a 80 crianças de 6 a 12 anos e respectivas famílias. Como objetivo incentivou-se as 

crianças e seus familiares à participação no exercício da cidadania, protagonismo e 

autonomia. As atividades foram desenvolvidas a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades através de intervenções lúdicas, culturais e esportivas, que contribuíram 

para o desenvolvimento da sociabilidade e prevenção de situações de risco social. Com as 

famílias foram realizadas entrevistas individuais, encontros mensais e participação nas 

atividades com as crianças. Nas reuniões foram apresentadas vivências com o objetivo de 

entrosar a família com o trabalho realizado. As crianças, no contra turno dos 

estabelecimentos da Rede Pública, desenvolveram, no Abrigo, várias atividades tais como: 

de Criação e Construção, Dramatizações, Jogando os Jogos, Aprendendo a Conviver, Info 

Cidadania, Recreando e Cooperando, Brincar e Viver, Da Descoberta, Cultura e Lazer.  

Sala de Jogos – A sala de jogos articulada à brinquedoteca possibilitou à criança um olhar 

crítico assim como uma releitura do ensino formal.  Os conteúdos foram apreendidos 

através do lúdico, favorecendo uma ação reflexiva e ponderada, tornando a criança agente 

do seu processo evolutivo e cidadão crítico, protagonista de sua realidade, enquanto ser 

pensante. Outro ponto positivo nesse contexto foram as atividades de redação que 

trabalharam a produção de texto e enriquecimento do vocabulário, acrescentando-se ainda, 

que as crianças foram estimuladas a aprender xadrez, um aliado à educação por ajudar no 

rendimento escolar e desenvolver a concentração das crianças. 

Houve ainda atendimentos, pelos setores de Medicina, Enfermagem e Nutrição. As 

crianças participaram das campanhas: Pediculose; Verminose; Vacinação; Prevenção 

Odontológica, Oftalmológica.  A Direção acompanhou o desempenho das crianças nas 

Escolas, como segue:  

 

Escola Municipal Conselheiro Mayrink 21 

Colégio Santa Teresa 1 

Escola Benedito Ottoni 43 

Escola Euclides Figueiredo 1 

Fundação Osório 1 

Fundação Bradesco 3 

Total 70 

 

1.2.1 Índice geral de aprovação de 97%, assim distribuído:  

Séries Nº de Alunos Aprovados Percentuais (%) 

1º  ano  21 21 100 

2º ano  15 15 100 

3º ano 13 11 84 

4º ano 10 10 100 

5º ano 11 11 100 

Total 70 68 97 

    

1.2.2.  Atividades Culturais   

As crianças participaram das seguintes atividades culturais externas: Salão do 

Livro; Maracanã, Museu da Astronomia; Semana do Meio Ambiente na Universidade 

Veiga de Almeida – UVA, Semana da Ciência e o Filme “Os Dinossauros”. As crianças 

deixaram registradas suas impressões nas redações que elaboraram. 

 

 

1.2.3. Atividades da Biblioteca Infantil 

 

I - Participaram das atividades da Biblioteca Infantil um total de 154 crianças de 03      

a 12 anos: 

a) 59 crianças na atividade de leitura individual do Protagonismo Juvenil - PJ, do 1º 

ano ao 5º ano escolar, que já possuem o aprendizado da leitura; 

           b) 84 crianças na atividade de narração de histórias, sendo15 do Pré-Escolar e 69 

das turmas do Maternal II – creche; 
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c) 11 crianças nas atividades de dramatização, habilidade gestual e produção de 

texto – PJ do 3º ao 5º ano escolar. 

 

    II – Colaboraram nas atividades da Biblioteca Infantil. 

a) Leitura individual: Professoras Voluntárias Telma Brilhante, Rosa Maria Amaral, 

Tânia Barroso e Maria Luiza Lemgruber Ferreira; 

b) Narração de histórias: Professoras do ATJ: Pré-escolar – Simone Villela; 

Maternal II – Cristina Mendes, Ana Paula Vieira e Indiara Conceição. 

c) Dramatização: Professora Voluntária Ignez Sobral e Teresa Cristina Borges,  do 

ATJ. 

d) Empréstimo de Livros e DVD – Maria Luiza Lemgruber Ferreira. 

 

III – No período de março a novembros de 2015: 

a) Foram lidos na Biblioteca Infantil 1.048 livros por 59 crianças; 

b) Foram emprestados para leitura em casa: 39 livros para 07 crianças: 62 

DVD’s para 17 crianças; 01 DVD para 01 professora. 

 

 Quadro Demonstrativo da Evolução do Número de Leitores  

 

Ano 2012 2013 2014 2015 

Leitores      77      70     70      59 

Livros lidos 1.446 1.148 1.165 1.048 

Livros empres. - -       08 39 

 

 Empréstimo de DVD 

 

Ano 2014 2015 

Crianças 15 17 

DVD 76 62 

 

IV – A pedido das crianças continuamos com a atividade “Maratona do 

Soletrando”. A cada livro lido pela criança, outra criança escolhia uma palavra daquele 

livro para soletrar. Essa atividade foi realizada ao longo do ano com a participação de 22 

crianças, sendo 07 no 1º semestre e 15 no 2º semestre. 

 

2. SAÚDE  
   O Setor de Saúde prosseguiu em suas atividades atendendo às crianças e, quando 

necessário, aos funcionários do Abrigo Teresa de Jesus, utilizando também Instituições 

Públicas e Privadas. Área Médica: contamos com a valiosa colaboração do Dr. Gilberto 

Paes Selles, que fez cerca de 550 atendimentos e foi auxiliado pela Enfermeira Sara 

Barone. As crianças necessitadas de tratamento foram encaminhadas para as clínicas Henri 

Wallon, Orsina da Fonseca, Anne Sulivan, Instituto da Família – INF, Rede SARAH de 

Hospitais de Reabilitação, Clínica da Família, UPA e hospitais públicos. Área de 

Enfermagem: foram feitos 5.873 atendimentos. A enfermeira responsável Sara Barone 

acompanhou as crianças e funcionários aos médicos e hospitais, quando necessário. 

Realizada campanha de pediculose e combate a dengue em parceria com a UniRio; 

encaminhadas 30 crianças para realizar exames oftalmológicos, sendo doados pelo Abrigo 

os óculos prescritos. Na área de fonoaudiologia contamos com o valioso apoio das 

voluntárias fonoaudiólogas Rita de Cássia Regalo e Andrea Maia que fizeram tratamento 

fonoaudiólogo na área de comunicação oral e escrita, voz, audição e equilíbrio totalizando 

25 crianças atendidas. O Abrigo adquiriu medicamentos para as crianças, conforme 

prescrição médica. Foram feitas durante este ano duas campanhas educativas para a saúde 

das crianças pela Enfermeira Sara Barone. A primeira sobre higiene bucal e na segunda 

foram transmitidas orientações sobre o cuidado com a higiene do corpo. Foram 

desenvolvidas oficinas com as crianças do Protagonismo Juvenil pelas estagiárias de 

enfermagem da UniRio - Higiene e Corpo Humano. A Diretora de Saúde D. Edmeia da 

Silva e Maria do Carmo Ferreira, da UNIRIO, desenvolveram o programa de Educação, 

Ciência e Orientação na Saúde com as crianças do Protagonismo Juvenil.  No Natal, para 

reforçar os  hábitos de higiene praticados ao longo do ano, foi doado para cada criança um 

“Kit Saúde” constituído de escova de dente, creme dental, sabonete e pente. 
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3. NUTRIÇÃO  

O setor de nutrição do ATJ tem como equipe de trabalho as Diretoras Lucília da Glória 

Afonso Caldas e Maria de Fatima Mazzoli da Rocha, além dos Nutricionistas Lucimila 

Lima e Vitor Corrêa e da Técnica de Nutrição Isabella Faria. Atuam ainda neste setor os 

estagiários de Nutrição da UNIRIO e da Universidade Veiga de Almeida (UVA). Todos 

juntos realizaram ao longo do ano um trabalho de qualidade às crianças matriculadas no 

ATJ, assim como aos funcionários e voluntários. Durante este ano distribuímos uma média 

de 332.000 refeições, de acordo com o Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Quadro anual de refeições servidas no ATJ, considerando uma frequência 

média/ano de 505 pessoas, sendo 355 crianças e 150 adultos.  

 

Tipo Nº de crianças Nº de Adultos Total 

Colação 265 150 415 

Almoço 355 150 505 

Lanche 295 150 445 

Jantar 295 -  295 

            Total p/ dia 1.210 450 1.660 

    

                  p/mês (20 dias)               24.200                      9.000                  33.200 

                  p/ano (10 meses)             242.000                          90.000               332.000 

 

Quadro 2 – Quadro anual do atendimento e da despesa com alimentação. 

Mês Crian/ 

freq.. 

média 

Total ref. 

servidas 

Despesa 

mensal 

c/aliment. 

Desp.mens

al c/cesta 

básica 

Despesa 

mensal Total 

Observações 

Jan. - - - - - Férias 

Fev. 295 13.956 20.646,27 3.531,00 24.177,27 Carnav. 13 dias 

Março 374 30.067 42.465,45 3.916,00 46.381,45 Suprir estoque/22 

dias 

Abril 345 19.555 21.351,59 5.670,00 27.021,59 20 dias 

Maio 359 24.284 32.566,36 5.460,00 38.026,36 20 dias 

Junho 364 23.049 31.489,13 3.927,00 35.416,13 20 dias 

Julho 338 19.821 42.465,45 3.916,00 46.381,45 Suprir estoque/22 

dias 

Agosto 377 26.661 28.322,44 4.497,40 32.819,84 21 dias 

Set. 358 25.110 36.791,72 4.903,18 41.694,90 21 dias 

Out. 372 21.324 35.722,89 4.768,60 40.491,49 22 dias 

Nov. 370 23.170 29.203,59 4.859,00 34.062,59 21 dias 

Dez. 347 14.220 35.580,70 9.605,00 45.185.70 14 dias 

 7.129 241.217 356.605,59 55.053.18 411.658,77  

 

Realizadas as seguintes atividades em 2015: 

 Planejamento nutricional com a elaboração de uma alimentação saudável para 

atender ás necessidades nutricionais de toda a clientela, considerando a safra dos 

alimentos, o melhor preço e a qualidade na aquisição dos alimentos; 

 

 Coordenação e supervisão  diária, para garantir um atendimento  de qualidade à 

clientela: (i) trabalho técnico, que incluiu  planejamento, compras e produção; (ii) trabalho 

operacional, relacionado ao fluxo de trabalho dos funcionários, organização do setor, 

distribuição dos serviços nos setores; (iii) trabalhos relativos aos eventos comemorativos e 

sociais;  

 

 Reuniões individuais com os pais/responsáveis com especial atenção aos pais de 

crianças com processo de alergia alimentar, inapetência, sobrepeso e baixo peso, tendo 

como objetivo orientá-los e incentivá-los na mudança dos hábitos alimentares da família, 

para o bem estar da criança. 

 

 A seleção dos funcionários foi realizada através de entrevista e período de 

experiência no qual avaliou-se a aptidão para o cargo desejado; 

 

 O treinamento da equipe de funcionários da cozinha  realizou-se ao longo de todo o 

ano, com o objetivo de qualificá-los para melhor atender à clientela, conforme temas 
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abordados: Higiene, armazenamento e conservação de alimentos, de acordo com as 

Normas estabelecidas pela ANVISA; postura, aparência pessoal, respeito à hierarquia, 

ética, compromisso; “Como estou no serviço - visualização das etapas de trabalho, as 

falhas na organização, o trabalho da equipe e a organização e limpeza do setor. Vídeos 

com técnicas de higienização das mão. 

  

 O Setor contou com a colaboração de estagiários da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO) e do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) que, 

orientados pela Direção, realizaram atividades de avaliação e educação nutricional, 

supervisão dos refeitórios, verificando a aceitação da refeição por parte das crianças, com 

o objetivo de incentivar a clientela a  fazer melhores escolhas alimentares para a promoção 

da saúde. 

   

4. ASSEMBLEIA GERAL  

4.1  Assembleia Geral Ordinária 

 Tendo por Presidente e Secretário os irmãos Gerson Simões Monteiro e Eloy 

Carvalho Villela, respectivamente, a Assembleia reuniu-se, ordinariamente, aos 

quatorze  dias do mês de março de 2015, às nove horas, sob a direção do seu 

Presidente, cumprindo a seguinte ordem do dia: a) Apreciação das Contas e do 

Relatório da Diretoria, relativos ao ano 2014(art.12, Inciso I, letra “a”); b) Eleição 

do Conselho Fiscal e da Diretoria para o triênio 2015/2018 (art. Inciso II); c) 

Preenchimento de vaga no quadro de Associados Efetivos e da Diretoria (art. 12, 

Inciso I, letra “b”); d) Assuntos Gerais. A Assembleia Geral, por unanimidade, 

aprovou as Contas e o Relatório da Diretoria. A seguir procedeu-se a Eleição dos 

Colegiados que estarão à frente do Abrigo no triênio 2015/2018, foi apresentada 

pelo Associado Efetivo Danilo Carvalho Villela a seguinte proposta de Chapa: 

Conselho Fiscal: Presidente: Carlos Alberto Ferreira; Secretário: Marcos Francisco 

de Medeiros; Vogais: Ysmar Vianna e Silva Filho e Fernando da Silva Magalhães. 

Diretoria: Presidente: Frederico Guilherme da Costa Kremer; Vice-Presidente 

Administrativo: Zilma Valle da Silva; Vice-Presidente da Criança: Nilda de Brito 

Villela. Diretores: Edméia Maria Tavares de Souza e Silva; Lucília da Glória 

Afonso Caldas; Marco Aurélio Regalo de Oliveira; Maria Cristina Matarazzo 

Freire Moreira; Maria de Fátima Mazzoli da Rocha; Maria Luiza Lengruber 

Ferreira; Marli Alonso Lopes; Martha Regalo Vidal e Moema Valente dos Santos. 

Diretores Adjuntos: Gecilda de Sá Gonçalves; Heraldo da Costa Kremer; Marcilio 

Estevão Latini e Sandra Helena de Barros Brito Kremer. O Associado Danilo 

Carvalho Villela, após a apresentação da chapa, acrescentou que inexistiam 

impedimentos de qualquer natureza que desaconselhassem a candidatura dos 

companheiros acima. Em seguida, o Dirigente facultou a palavra aos presentes e 

como ninguém fizesse uso dela passou a votação, sendo a chapa acima eleita por 

unanimidade e imediatamente empossada. Para o preenchimento de vagas no 

Quadro de Associados Efetivos foram apresentados os nomes de Rosamaria de 

Moraes Villela e Sheila Brunotte, ambas dedicadas trabalhadoras de nosso Abrigo, 

tendo o plenário aprovado tal indicação. O Presidente da Assembleia propôs um 

voto de saudade à Associada efetiva Jasielita Barreto Côrtes que, durante vários 

anos, exerceu diversos cargos na Direção de nossa Casa, proposta esta aprovada 

por unanimidade. A Associada Efetiva Lourimar Catarina Rangel Gomes Leal 

solicitou então a palavra e recordou passagens de sua convivência com Jasielita 

nas quais se evidenciavam sempre a dedicação dessa companheira ao Abrigo e seu 

amor por nossas crianças. A seguir a Diretoria recém eleita declarou que indicava 

o nome do Associado Eloy Carvalho Villela para, além do Presidente e dos 

Diretores Vice-Presidentes, assinar também a movimentação financeira do Abrigo, 

inclusive cheques. A assembleia considerou justificadas as ausências dos 

companheiros: Daisy Pipa Vaz de Carvalho, Fabiano de Brito Villela, Helena 

Augusta de Almeida, Jorge Luís Rodrigues Pedreira de Cerqueira e Maria Luísa 

Sodré.  

 

     4.2  Assembleia Extraordinária 

4.2.1 Aos quatorze dias do mês de março de 2015, às dez horas e trinta minutos, 

na sede do Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna, 53, nesta Cidade, reuniu-se a 

Assembleia Geral Extraordinária, com a presença dos Associados cujas as 

assinaturas se acham em Lista de Presença separada. O Presidente da Assembleia, 

Sr. Gerson Simões Monteiro, constatando haver o número legal de Associados, 31 
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de seus membros, que assinaram a lista de presença (mínimo de 20, consoante a 

letra “b” do Art. 16 do Estatuto), declarou instalada a reunião. Foi lido a seguir, 

pelo Secretário o Edital de Convocação, enviado a todos os membros da 

Assembleia Geral Extraordinária, contendo a seguinte Ordem do Dia: 

a)Autorização, conforme Art. 13, letra “a”, do Estatuto, aprovado em 23 de março 

de 2013, para venda do imóvel situado na Rua Antônio Basílio, 320 – Tijuca. Foi 

lembrado, nesta oportunidade, pelo Presidente as Assembleia que todos os 

Associados Efetivos e Membros natos foram convocados por carta remetida sob 

registro do correio ou entregue em mãos, conforme livro de protocolo. Em 

seguida, dada a palavra ao Sr. Presidente do Abrigo, este informou aos presentes 

que o referido imóvel foi legado ao Abrigo e a mais duas Instituições (Hospital 

Pedro Alcântara e Legião da Boa Vontade), portanto, três proprietários o que, 

compreensivelmente, dificulta qualquer projeto para utilização em comum do 

mesmo. Os três proprietários entendem, assim, que a venda, com a divisão do 

valor apurado, é a melhor destinação que lhe possa ser dada. Em complemento à 

explicação do Presidente, o Associado Efetivo Marco Aurélio Regalo de Oliveira, 

Diretor de Patrimônio do Abrigo, externou-se favoravelmente a venda, lembrando 

que não existem construções naquele terreno, cujo aproveitamento, para fins de 

renda, exigiria grande investimento para edificação nele de um prédio cuja as 

unidades pudessem ser alugadas. Facultou a seguir o Presidente a palavra aos 

presentes e como ninguém fizesse uso dela passou a votação, sendo aprovada por 

unanimidade a venda do imóvel. 

 

4.2.2. Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2015, às nove horas e trinta 

minutos, na sede do Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna, 53, nesta Cidade, 

reuniu-se a Assembleia Geral Extraordinária AGE, com a presença dos Associados 

cujas as assinaturas se acham em Lista de Presença separada. O Presidente da 

Assembleia, Sr. Gerson Simões Monteiro, constatando haver o número legal de 

Associados, 22 de seus membros, que assinaram a lista de presença (mínimo de 

20, consoante a letra “b” do Art. 16 do Estatuto), declarou instalada a reunião. Foi 

lido a seguir, pelo Secretário o Edital de Convocação, enviado a todos os membros 

da Assembleia Geral Extraordinária, contendo a seguinte Ordem do Dia: 

a)Autorização, conforme Art. 13, letra “a”, do Estatuto, aprovado em 23 de março 

de 2013, para venda do imóvel situado na Rua Conde de Bonfim, 484 – Tijuca. 

Foi lembrado, nesta oportunidade, pelo Presidente da Assembleia que todos os 

Associados Efetivos e Membros natos foram convocados por carta remetida sob 

registro do correio ou entregue em mãos, conforme livro de protocolo. Em 

seguida, da a palavra ao Sr. Presidente do Abrigo e a Casa São Luiz Para Velhice, 

bem como para mais 4(quatro) legatários, pessoas físicas, possuindo num total de 

seis proprietários. Os seis proprietários entendem que a venda com a divisão do 

valor apurado é a melhor destinação que lhe pode ser dada, considerando o 

interesse individual em aplicar o recurso arrecadado conforme as suas 

necessidades atuais e urgentes.  Facultou a seguir o Presidente a palavra aos 

presentes e como ninguém fizesse uso dela passou à votação, sendo aprovada por 

unanimidade a venda do imóvel. 

5. CONSELHO FISCAL  

Composição do Conselho Fiscal eleito e empossado em reunião realizada a 14 de 

março de 2015, para o triênio 2015/2018. 

Triênio 2012/2015 Triênio 2015/2018 

Presidente Presidente 

Carlos Alberto Ferreira Carlos Alberto Ferreira 

Secretário Secretário 

Aix do Canto Pereira  Marcos Francisco de Medeiros   

Vogais Vogais 

Armando dos Santos Barbosa Fernando da Silva Magalhães 

Marcos Francisco de Medeiros Ysmar Vianna e Silva Filho 

Ysmar Vianna e Silva Filho        

O Conselho reuniu-se periodicamente para o exame das contas da Diretoria.  
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6.   DIRETORIA   

A Diretoria do Abrigo foi eleita e empossada pela Assembleia, em reunião realizada a 

14 de março de 2015, para o triênio 2015/2018.    

 

Triênio 2012/2015 Triênio 2015/2018 

Presidente Presidente 

Frederico Guilherme da Costa Kremer Frederico Guilherme da Costa Kremer 

Vice-Presidente Administrativo Vice-Presidente Administrativo 

Zilma Valle da Silva Zilma da Silva Valle 

Vice-Presidente da Criança Vice-Presidente da Criança 

Nilda de Brito Villela Nilda de Brito Villela 

Diretores (10) Diretores (09) 

Edméia Maria Tavares de Souza e Silva Edméia Maria Tavares de Souza e Silva 

Gecilda de Sá Gonçalves Lucília da Gloria Afonso Caldas 

Heraldo da Costa Kremer Marco Aurélio Regalo de Oliveira 

Lucília da Gloria Afonso Caldas Maria Cristina Matarazzo Freire Moreira 

Marco Aurélio Regalo de Oliveira Maria de Fátima Mazzoli da Rocha 

Maria de Fátima Mazzoli da Rocha Maria Luiza Lemgruber Ferreira 

Maria Luiza Lemgruber Ferreira Marli Alonso Lopes 

Marli Alonso Lopes Martha Regalo Vidal 

Moema Valente dos Santos Moema Valente dos Santos 

Sandra Helena de Barro Brito Kremer Diretores Adjuntos (04) 

 Gecilda de Sá Gonçalves 

 Heraldo da Costa Kremer 

 Marcílio Estevão Latini 

 Sandra Helena de Barros Brito Kremer 

 

6.2. Principais Assuntos Tratados em Diretoria:  

 

 Aprovado o Plano de Ação do Abrigo, relativo ao triênio 2015/2018, elencando 

nove de seus principais projetos, quais sejam: Desenvolver e intensificar o trabalho 

com a família: Aprimorar o sistema de garantia de qualidade; Aprimorar a 

contabilidade; Manter a funcionabilidade das instalações; Manter o site atualizado; 

Aumentar o número de associados; Realizar estudos para instalação de frigorífico 

na cozinha, o qual foi aprovado sem restrições; 

 

 Apresentação da distribuição de tarefas da nova Diretoria, eleita em 14/03/2015, 

conforme termina o art. 27 do Estatuto aprovado em reunião extraordinária de 23 de 

agosto de 2003;  

 

 Concessão do Alvará de Licença para Estabelecimento deferido em 27/03/2015, 

com restrições: Vedados incômodos e prejuízos vizinhança;  Vedado o uso da via 

pública; Vedada a propagação de sons e ruídos. Condicionada, ainda, a lotação 

máxima do Auditório a cento e trinta e duas pessoas sentadas. 

 

 Adequação do Abrigo Teresa de Jesus à Assistência Social  - Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais, para atender crianças de 6 a 12 anos, de acordo com 

às reformulações da Lei 12.101 de 2009, através do Serviço Protagonismo Juvenil e 

Fortalecimento de Vínculos Familiares que passa a atuar através de   Oficinas para 

aplicação do processo de desenvolvimento da criança. Quanto às responsabilidades 

das famílias, o fortalecimento de vínculos passa pela ajuda à criança no seu trabalho 

escolar em casa, verificação das informações provindas seja do Abrigo ou da 

Escola, bem como participação nas reuniões, entre outras.      

 

  A Med-Empresa prestadora de serviços na área de medicina e segurança do 

trabalho associou-se à Acess Administração e Benefício ficando aquela com a 

responsabilidade pelo atendimento médico e esta, com a responsabilidade do: 



 10 

Acompanhamento da CIPA, elaboração dos relatórios exigidos pelo Ministério do 

Trabalho, exames clínicos, demissionais e periódicos; 

 

 A  remessa da documentação ao MEC para fins de certificação; 

 

 Campanha para  redução de gastos com pessoal, alimentação, água, luz, cujos 

custos são bem elevados, considerando, que a situação econômica do país reflete 

diretamente no aumento das despesas do Abrigo; 

 

 Aprovação da proposta de alteração na idade de atendimento da criança na 

Instituição, de 6 meses para 1 ano, face à impossibilidade de construção e 

implantação de um Lactário, constatado pelo Diretor de Patrimônio, exigência da 

Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses; 

 

 Estabelecimento para o ano de 2016 de novo períodos de atendimento às crianças 

matriculadas na Instituição, qual seja: as crianças matriculadas na Creche serão 

desligadas  aos 3 anos e 11 meses; as crianças matriculadas no Pré-Escolar serão 

desligadas aos 5 anos e 11 meses; as crianças matriculadas no Protagonismo Juvenil 

serão desligadas após terminar o 5º ano escolar ou até 11 anos e 11 meses; para a 

inclusão no Pré- Escolar e Protagonismo Juvenil deverão ser feitas novas inscrições 

cuja aprovação dependerá do estudo social da família solicitante bem como o crivo 

da Vice-Presidência da Criança e da Assistente Social; 

 

 Manutenção das 250 crianças na Creche, em 2016, aprovada em reunião de 

Diretoria, embora a crise econômica e financeira pela qual passa o país,   

considerando-se após minucioso estudo realizado, a entrada prevista de recursos 

extras, com a venda de um imóvel situado na rua Conde de Bonfim, 484 – Loja A – 

Tijuca,  correspondente a 25% do valor total; 

 

 A autorização, por unanimidade, pelos Associados presentes em Assembleia Geral 

Extraordinária da venda do imóvel acima tratado, conforme ata registrada em 

Cartório; 

 

 O acompanhamento pelo Gerente, representante do Abrigo na Associação das 

Creches e Pré-Escolas Conveniadas, Confecionais, Comunitárias e Filantrópicas do 

RJ – ACREPERJ junto à Prefeitura, sobre a exigência da inclusão das Creches 

Conveniadas no sistema de sorteio público para matrícula das crianças, resultando  

 

da intervenção da ACREPERJ; a exclusão das Creches Conveniadas do sistema de 

sorteio público, conforme Resolução da SME nº 1369, de 12/12/2015; 

  

 O acompanhamento pelo Gerente do pedido da ACREDPERJ do aumento da per-

capita paga pela Prefeitura. A Prefeitura ficou de estudar a proposta da Associação.  

 

 O desligamento de 36 crianças, sendo 17 da Creche, 08 do Pré-Escolar e 11 do 

Protagonismo Juvenil   

 

 A homenagem prestada pelas crianças aos Voluntários da Instituição, em 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Casa de Teresa de Jesus. 

 

 O tradicional Chá, e a carinhosa homenagem à Teresa de Jesus em ambiente 

fraterno e festivo, pela palavra do  Presidente da Instituição, apresentando-se, ainda, 

o Coral Despertar. 

 

 A situação atual dos imóveis do Abrigo: 

a) em processo de legalização: Rua Antônio Basílio nº 320, a ser colocado à venda, 

por decisão dos proprietários; 

b) em poder dos usufrutuários: Rua Farme de Amoedo nº 137 - Ipanema e Rua 

Marques de Valença, 134 – ap. 905  Tijuca;  

c) ação de usucapião: Campo de São Cristóvão nº 162 e 164 e Rua Antônio 

Salema, 47 – Tijuca. 
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d) ação na Justiça: Com o falecimento da usufrutuária do imóvel da Rua General 

Roca nº 380 – ap. 409, seu companheiro entrou com processo na Justiça, pedindo o 

cancelamento da doação; 

e) estado de conservação: Os imóveis de uma forma geral estão bem conservados, 

com manutenção em dia e,  alugados normalmente, mantém a receita estável. 

f)  O Abrigo tem a intenção de construir um prédio  na Rua Mário Carpenter nº 

1301, onde existem 6 pequenas casas vulneráveis e um terreno vazio nos fundos de 

boa proporção.  

 

7. ADMINISTRAÇÃO 

a. Secretaria  

      7.1. Secretaria 

Atendendo aos encargos previstos no Estatuto, a Secretaria redigiu em livro  próprio as  

atas das reuniões de Diretoria; manteve atualizado o banco de dados relativo aos 

funcionários bem como o banco de dados com elementos de todas as crianças atualmente 

assistidas por nossa Casa; manteve em ordem e atualizada a documentação exigida pelos 

órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais o que permitiu a regularidade de todas as 

certidões;  implantou rigoroso sistema de controle de  compras e de custos; coordenou 

duas Jornadas de Funcionários;  

 

7.1.1. Quadro de Funcionários 

          Por ocasião do encerramento do exercício estava assim constituído: 

 2014 2015 

Cozinha 13 14 

Creche 51 49 

Educação Complementar - Direção 05 05 

Pré-Escolar 09 09 

Protagonismo Juvenil 05 05 

Patrimônio (02-Secretaria; 01 eletrecista; – 01 encarregado; 02 

zeladores;  05 func. obras)  

11 11 

Saúde 01 01 

Secretaria  (04-Jovem Aprendiz; 3 Zeladores (01 licença); 01 

motorista; 01 Gerente Administrativo) 

10 14 

Serviço Social 01 01 

Serviços Gerais; 01 encarregado; 01- manutenção;  07  

funcionários (01 feirinha) 

08            09 

Tesouraria  02 

 

02 

                                           Total 117  120 

 

7.1.2. Treinamento 

Realizadas duas Jornadas dos Funcionários, a XX em 03/02/2015, quando foram 

abordados os seguintes temas: Diretrizes – Presidente do ATJ - Frederico Guilherme da 

Costa Kremer; Alimentação x Saúde - Lucília Caldas; Planejamento e Metas -  Marli 

Alonso; A Criança, o Brincar e a Coordenação Motora – Cristina Matarazzo; Motivação 

Luiz Ribeiro e  a XXI em 24/07/2015, abordados os seguintes temas: Repasse do Curso 

“Criança é Vida Bebês” realizado pelo Instituto Criança é Vida – Educando para a 

Saúde/Casa Ronald Mc Donald, para os funcionários da Creche; e 

Brinquedoteca/Jogos/Recreação, para a Educação Complementar.     

 

7.2. Tesouraria 

A Tesouraria encontra-se estruturada e através de planilhas aprovadas presta as 

informações necessárias à Diretoria, objetivando a boa gestão dos negócios do Abrigo; 

manteve em dia toda a documentação submetida à apreciação do Conselho Fiscal tendo 

realizado, ainda, o acompanhamento e a prestação de contas dos convênios com a 

Prefeitura.  

 

7.2.1. Convênios  

Permaneceram em vigência os convênios de APOIO INTEGRAL e PNAE com a 

Secretaria Municipal de Educação para apoio integral às crianças da Creche, com repasses 

mensais de numerário.     
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7.2.2. Doações  

 

 Donativos de Pessoas Jurídicas  

 A Tok & Stok, colaborou com  doação em dinheiro.  

.  

 Donativos de Pessoas Físicas  

 Recebemos donativos em recursos financeiros de 55 associados contribuintes cadastrados. 

As contribuições mais significativas foram feitas pelos seguintes associados: Ângela da 

Rocha Pombo, Joaquina dos Santos, Nicanor Fisher, Suely Rodrigues dos Santos, Thereza 

Ribeiro Paulini, Gaby Sampaio de Barros,  Antônio Henrique Ozório de Noronha, Antônio 

Venâncio Jose  de Souza, Roberto Augusto M. Duque Estrada, Dinah Labri de Argolo de 

Castro, Sara Alcoforado Martins da Silva.  

 

 As doações feitas em roupas, calçados e outros, são expostas à venda na Feirinha, 

que tem como objetivo angariar recursos empregados no atendimento às crianças.   Tal 

atividade tem como equipe de trabalho a Diretora Martha Regalo Vidal e conta com o 

auxílio dos voluntários Janete Curvelo, Wanda Maria Duarte, Maria da Glória de Farias, 

Rachel Farias, Erenilton Pereira, Sheila Brunotte, Maria Isabel de Oliveira, João Cordeiro 

de Missena e Maria de Fátima de Jesus.  

 

            7.3. Instalações e Patrimônio 

 Processos acompanhados pelo Escritório Aloysio Pinheiro de Vasconcelos – 

Advogados Associados: Ação de Usucapião dos imóveis do Campo de São Cristóvão, 162 

e 164 e o processo que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública para reconhecer a 

imunidade tributária (IPTU) do ATJ;  

 

 Processos acompanhados pelo Escritório da Dra. Suely de Moura Pinto: a) a 

legalização do imóvel da Rua Antonio Salema, 47, em fase de estudo da possiblidade de 

não se entrar com Ação de Usucapião na Justiça. A documentação deverá será 

encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis, para as providências que se fizerem 

necessárias; b) a legalização do imóvel da Rua Antônio Basílio, 320, Tijuca, cujo processo  

se encontra em fase de desarquivamento pelo escritório do Dr. Manuel Maia, para juntada 

do formal de partilha do Espolio de Álvaro Rosalino. A Administração da locação do 

Imóvel está com a ML Administradora de Imóveis LTDA que repassa o percentual do 

aluguel que cabe ao ATJ todo mês; c) com o falecimento da usufrutuária Iria Figueira da 

Rocha, do imóvel da Rua General Roca, 380 – ap.409 – bloco B - Tijuca, seu companheiro 

entrou com um requerimento na Justiça, pedindo o cancelamento da doação. Estamos  

aguardando o retorno do AR da citação;  d)   processos relativos à locação de imóveis. 

 

 Em efetivação de venda, por decisão unânime dos proprietários, o imóvel da Rua 

Conde de Bonfim, 484 – loja A, doado através do Espólio de Yara Paim da Câmara, no 

qual o Abrigo tem a participação de 25%. 

 

 Usufrutuários - Imóvel da rua Farme de Amoedo, 137  - Ipanema; Rua Marques de 

Valença, 134 – ap. 905 – Tijuca. 

 

           Realizada  a conservação dos imóveis destinados à obtenção de renda, sempre que 

possível com meios próprios, recorrendo-se ao serviço de terceiros quando necessário, no 

Abrigo Teresa de Jesus, através do Setor de Obras, foram feitas reformas diversas. 

 

     7.3.1.  Obras de Reforma do ATJ 

Sob a coordenação do Diretor de Patrimônio Marco Regalo auxiliado pelo Encarregado de 

Obras José Carlos Silva foram realizadas as manutenções prediais e reparos nos prédios da 

Educação e da Administração do ATJ; foram também realizados serviços de instalação da 

rede preventiva de combate à incêndio e realizada vistoria pelo Corpo de Bombeiros. 

 

 Prédio da Educação 

Creche  

Térreo: foram pintadas: mesas e cadeiras do refeitório; banheiro das crianças - 

pintura em epóxi dos azulejos antigos e as prateleiras; todas as portas das salas; Berçário - 
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verniz em todos os berços e apertos de todas as grades dos mesmos; pintura de todos os 

brinquedos e os desenhos do chão do pátio . 

          1º Pavimento: foram pintadas as paredes da recepção, corredor, caixonetes das 

portas e salas, mesas e cadeiras, armários e estantes de madeiras.  

 

Pré-Escolar I E II e Protagonismo Juvenil: 

          Térreo: foram pintadas: mesas e cadeiras do refeitório; banheiro das crianças; 

pintura da quadra; pintura de todos os brinquedos do parquinho e os desenhos do  chão do 

pátio; pintura das mesas e cadeiras verdes da área do bicicletário; pintura de todas as 

colunas do pátio do ATJ.  

          1º Pavimento: pintura em 4 salas incluindo mesas, cadeiras, armários e estantes. 

 

Prédio da Administração 

Térreo: Pintura do muro e da parede da Recepção; pintura dos bancos da 

Recepção; pintura dos bancos do jardim.  

1º Pavimento – Salas das Atividades Brincar e Viver:  pintura das salas, mesas, 

cadeiras, armários e estantes; pintura das paredes do corredor e da escada de acesso ao 

prédio. 

 

7.3.2. Legados  

       Não houve. 

 

      8. SERVIÇO SOCIAL  

Realizou 434 atendimentos com os responsáveis das crianças matriculadas no ATJ e 478 

solicitações de vagas; 114 entrevistas/adaptações e 101 desligamentos; participou  das 

reuniões com os responsáveis pelas crianças da Creche, Pré-Escolar I e II e Protagonismo 

Juvenil; realizou reuniões com os responsáveis com o intuito de conscientização dos seus 

direitos e deveres perante a sociedade, buscando assim uma melhoria na qualidade de vida 

de suas famílias; realizou encaminhamentos para a rede social como: CRE, Conselho 

Tutelar, Creches, Escolas,  entre outros; atuou nas atividades voltadas para a proteção e 

atendimento integral à família à convivência e o fortalecimento de vínculos, dando 

cumprimento às metas do Projeto Protagonismo Juvenil e Fortalecimento de Vínculos  

 

Familiares, que atende a 80 crianças e 60 famílias identificadas como as de maior 

vulnerabilidade, junto  aos diversos setores do ATJ; reuniu-se com os Setores de Saúde e 

Educação; com o propósito do contínuo de aperfeiçoamento do trabalho; participou da 

Oficina de Plano de Ação e Relatório de Atividade realizada pela CAPEMISA; participou 

da Capacitação - Garantia de Direitos e Gestão de Política de Atendimento realizada pelo 

IBISS em parceria com CMDCA; participou  do curso formativo “ A Política Nacional de 

Assistência Social Contextos e Fundamentos” realizado pela Capemisa em parceria com a 

Veras Editora e Centro de Estudos. 

 

9.  DAS ATIVIDADES SOCIAIS  

Coordenadas pelas Diretoras Moema Valente dos Santos e Martha Regalo Vidal, foram 

realizadas as seguintes atividades: 03/05 - Almoço das Mães; 13/06 - Festa Junina; 22/07 - 

Festa da Família; 02/08 - Almoço dos Pais; 09/10 - Festa da Criança; 17/10 - Chá de 

Teresa de Jesus; 02/12 – Festa dos Voluntários;  6/12 – Almoço de Natal; 17/12 – Festa do 

Papai Noel;  

      9.1  Utilização das Dependências do Abrigo   

O Abrigo, conforme regulamento, cedeu suas instalações, como segue: 14 a 17/02 – 

ENEFE;  07/03,  18/07, 15/08, 12/12; ICEB; 16/05 - Creche Sapiência; 25/05 e 14/11 - 

Nana Naninha; 08/11- Almoço Regina Penalber; 28/11- Almoço de Natal da Sra. Sandra;  

10. CANTO CORAL  

O Coral Despertar, do qual fazem parte vários colaboradores de nossa Casa, acha-se 

integrado às atividades do Abrigo conforme decisão da Diretoria. O Coral Despertar busca 

divulgar a mensagem cristã através da música.  

11.  DAS ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS  

No período foram mantidas reuniões relativas às atividades doutrinárias: de educação 

mediúnica, estudos, passes, de irradiações e reunião de tratamento sob a responsabilidade 

da Vice-Presidente Nilda de Brito Villela; Os componentes de todas as reuniões 

supracitadas acham-se integrados, em sua grande maioria, ao trabalho do Abrigo, 

colaborando na realização de eventos, assim como nas campanhas para aquisição de 
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utilidades para o ATJ. Tiveram prosseguimento, às quartas-feiras, às 09:30h,  as reuniões 

doutrinárias para os funcionários do ATJ. 

O Instituto de Cultura Espirita do Brasil (ICEB) continua a utilizar o Auditório II para 

reuniões doutrinárias aos sábados. 

O Encontro Estadual da Família Espírita (ENEFE) acontece no período da semana do 

carnaval e são realizadas atividades doutrinárias e também de lazer com crianças e adultos. 

 

ENCERRAMENTO 
 

Certamente para a realização das atividades acima descritas muitas energias foram 

empregadas, bem como muitas preocupações foram vivenciadas, ante a dimensão da Obra, 

pelos funcionários e voluntários que trabalham no Abrigo. Entretanto, contamos sempre 

com o amparo dos trabalhadores espirituais, liderados por Teresa de Jesus, renovando 

nossas forças e guiando nossos caminhos. É muito gratificante para todos que trabalham e 

visitam o Abrigo, sentirem a alegria das crianças, a organização das suas instalações e 

atividades, proporcionando tranquilidade a muitas famílias aflitas que aqui encontram 

amparo. 

  Quanto mais impessoal um trabalho mais ele se aproxima da verdade.  Embora 

impessoal, temos uma individualidade que coordena toda essa atividade coletiva, que é 

Teresa de Jesus. Nada mais justo, portanto, do que finalizarmos o nosso relatório 

reverenciando e agradecendo a nossa querida Mentora por sua proteção constante, a Jesus 

o nosso Mestre e Amigo de todas as horas e a Deus nosso Pai.  

 

Rio de Janeiro,  de março de 2016 

 

 

Frederico Guilherme da Costa Kremer 

Presidente 
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