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INTRODUÇÃO 

Apresentamos, a seguir, o Relatório de Atividades realizadas pelo Abrigo Teresa de Jesus 

durante o ano de 2016. Destacamos que na atividade fim atendemos na área da Educação Infantil 

323 crianças e na área da Assistência Social 75 crianças, totalizando uma média anual 407 crianças 

atendidas. Mantivemos, também, o apoio direto a 75 famílias do Serviço Protagonismo Juvenil e 

Fortalecimento de Vínculos Familiares.   

 

1. DA ATIVIDADE FIM – CRIANÇAS ATENDIDAS 
 

1.1. EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche e Pré-Escolar)  

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

CRECHE - 238 248 253 251 251 252 256 256 254 254 250 

PRÉ IeII - 94 82 82 80 79 77 76 76 76 74 73 

TOTAL I - 332 330 335 331 330 329 332 332 330 328 323 

 

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

Familiares) 

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

PJ - 81 78 78 77 77 77 77 77 75 75 75 

Total  II - 81 78 78 77 77 77 77 77 75 75 75 

 
T. I + II - 413 408 413 408 407 406 409 409 405 403 398 

   

 1.3. MÉDIA ANUAL 

Faixa 
Média Anual  

2012 2013 2014 2015 2016 

Creche 201 201 251 250 251  

PRÉ I e II 82 82 81 86  79 

PJ 90 78 74 74  77 

Total 373 361 406 410  407 

1.1.1.  Atividades na Creche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Atendimento a crianças com as idades de 1 ano a 3 anos e 11 meses, distribuídas em 12 turmas: 

Berçário (4 turmas); Maternal I (4 turmas); Maternal II (4 turmas); através de Planejamento 

Pedagógico. 

 

1.1.2. Modalidades de Atendimento 

Berçário    –  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 
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Salas integradas, equipadas com sistemas de som ambiente e monitoramento de Circuito Fechado de 

Câmeras, 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 e 

incentivadas através de reciclagens a desenvolver um trabalho de qualidade e desta forma auxiliar 

com palestras as famílias das crianças. Grades de atividades com oficinas de Musica e 

Psicomotricidade. 

   

1.1.5. Reuniões 

  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 semanalmente 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; Curso de Psicologia da Veiga de Almeida; 

Psiquiatria do Hospital Gafrée e Guinle (Hiperatividade); Colégio Militar (teatro); Instituto Criança 

é Vida Casa Ronald Mc Donald. Os conhecimentos adquiridos, foram repassados às crianças e aos 

responsáveis. 

 

1.1.8. Campanhas 

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



 4 

 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  
Visando um melhor desenvolvimento na parte cognitiva, afetiva e social, foram realizadas 

atividades de: Criação e Construção; Dramatização; Ritmo; Dança e Canto; Brinquedoteca; 

Recreando e Cooperando (Livres e Dirigidas); Cultura e Lazer; Informática; Convivência Familiar. 

Os conteúdos foram abordados por meio de atividades lúdicas, em  salas adequadas e 

integradas, equipadas com Sistemas de Som Ambiente e monitoramento do Circuito de Câmeras, 

recursos para atividades lúdicas; 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 criança 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 21 

Escola Municipal Barbara Ottoni 52 

Total 73 

 

1.1.13. Atividades Culturais do Pré-Escolar 

- Planetário Móvel; Salão do Livro; Feira Literária. 

 

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 75 

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: Valorização da Convivência Familiar, 

Criação e Construção, Dramatizações, Aprendendo a Conviver, Info Cidadania, Recreando e 

Cooperando, Brinquedoteca, Da Descoberta, Cultura e Lazer, Xadrez.  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, 
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acrescentando-se ainda, que as crianças foram estimuladas a aprender xadrez, como atividade 

extracurricular que ajuda a criança a estudar, estimula a atenção, a habilidade espacial e o 

raciocínio lógico, ativa a concentração, desenvolve a tomada de decisões, aguça a memória, 

trabalha a paciência, aumenta a capacidade de planejamento, a autoconfiança e a autoestima, 

proporciona o respeito ao adversário, faz com que a criança tenha mais responsabilidade, além de 

instigar a imaginação e a versatilidade. 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 20 

Colégio Santa Teresa 2 

Fundação Bradesco 4 

Fundação Osório 1 

Pedro II 1 

Escola Municipal General Euclydes Figueiredo 1 

Escola Municipal Benedito Ottoni 46 

Total 75 

 

1.2.1 Índice geral de aprovação de 100%, assim distribuído:  

Séries Nº de Alunos Aprovados Percentuais (%) 

1º  ano  21 21 100 

2º ano  20 20 100 

3º ano 14 14 100 

4º ano 10 10 100 

5º ano 10 10 100 

Total 75 75 100 

    

1.2.2.  Atividades Culturais   

 As crianças participaram das seguintes atividades culturais - Protagonismo Juvenil –   Planetário 

Móvel, Salão do Livro, Feira de Ciências  (Hospital Gafrée e Guinle), Universidade Livre de 

Circo – UNICIRCO e Feira Literária no ATJ. 

As crianças deixaram registradas suas impressões nas redações que elaboraram  sobre 

cada participação. 

 

 

1.2.3. Atividades da Biblioteca Infantil 

I - Participaram das atividades da Biblioteca Infantil 185 crianças de 03 a 12 anos: 71 

crianças na atividade de leitura individual (Protagonismo Juvenil - do 1º ano ao 5º ano 

escolar), que já possuem o aprendizado da leitura; 108 crianças na atividade de narração 

de histórias, sendo 16 do Pré-Escolar e 92 das 4 (quatro) turmas do Maternal II – Creche; 

6 crianças nas atividades de dramatização, habilidade gestual e produção de texto – 

Protagonismo Juvenil do 3º ao 5º ano escolar. 

 

    II – Colaboraram nas atividades de Berçário I:   

Leitura individual: Voluntárias Telma Brilhante, Rosa Maria Amaral, Célia Malheiros, 

Tânia Barroso e Maria Luiza Lemgruber Ferreira; Narração de histórias: Funcionárias 
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do ATJ:  Pré-escolar – Joyce; 1º ano: Bárbara de Miranda; Maternal II – Cristina Mendes, 

Ana Paula Vieira Vanessa Tavares e Indiara Conceição; Dramatização: Voluntária Ignez 

Sobral; Empréstimo de Livros e DVD: Maria Luiza Lemgruber Ferreira, Telma 

Brilhante e  Ignez Sobral.. 

 

III – No período de março a novembro de 2016: 

  Lidos no Berçário I – 1.206 livros para 71 crianças; Emprestados para leitura em casa: 

27 livros para 14 crianças; 45 livros para 10 professoras e voluntárias; DVD (filmes) 

26 vídeos para 15 crianças e 1 vídeo para 1 professora. 

 

 Quadro Demonstrativo da Evolução do Número de Livros  

 

Ano 2014 2015 2016 

Leitores 70 59 71 

Livros Lidos 1.165 1.048 1.206 

Livros Emprestados 08 39 72 

 

 Empréstimo de DVD 

 

Ano 2014 2015 2016 

Crianças 15 17 15 

Professor - 01 01 

DVD 76 62 26 

 

IV – A pedido das crianças realizamos, novamente, como atividade a “Maratona do 

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

livro para soletrar. Essa atividade contou com a participação de 15 crianças/ano. 

      2. DA SAÚDE  

   O Setor de Saúde prosseguiu com 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 600 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 – INFA, Rede SARAH de hospitais de reabilitação, Clínica da 

Família, UPA e hospitais públicos. Área de Enfermagem: foram feitos 6.455 atendimentos. A 

enfermeira responsável Sara Barone acompanhou as crianças e funcionários aos médicos e 

hospitais, quando necessário. Realizadas as campanhas de pediculose em parceria com a UNIRIO e 

de prevenção e combate à Dengue e H1N1 com o apoio da Dra. Shirley Pan . Contamos com a 

parceria da Odontologista Dra.  Patrícia N. Tannure, da Universidade Veiga de Almeida que 

realizou o atendimento odontológico para 54 crianças. Encaminhadas 32 crianças para realizar 

exames oftalmológicos, sendo doados pelo Abrigo os óculos prescritos. Área de Fonoaudiologia: 

Contamos com o valioso apoio da voluntária fonoaudióloga Rita de Cássia Regalo que fez 

tratamento fonoaudiólogico 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  
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orientações sobre o cuidado com a higiene do corpo. A Diretora de Saúde  Edméia Silva, a 

Voluntária Aline Viegas e a Professora Maria do Carmo Ferreira da UNIRIO desenvolveram o 

programa de Educação, Ciência e Orientação na saúde com as crianças do Protagonismo Juvenil e 

Pré-Escolar. 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.     

3. DA NUTRIÇÃO  

O Setor de Nutrição do ATJ tem como equipe de trabalho as Diretoras Lucília da Glória 

Afonso Caldas e Maria de Fátima Mazzoli da Rocha, além do Nutricionista Vitor Corrêa Marques 

e da estagiária de Nutrição Raíssa Basto Thomazini. Atuam ainda neste Setor estagiárias de 

Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Universidade Veiga 

de Almeida (UVA). Todos juntos realizaram ao longo do ano um trabalho de qualidade para 

crianças matriculadas no ATJ, assim como os funcionários e voluntários. A seguir, apresentaremos 

uma série de dados estatísticos (gráficos e tabelas comparativas) que comprovam as quantidades de 

refeições servidas na instituição ao longo do ano de 2016 para cada faixa de escolaridade ( 

Berçários, Maternal, Pré-escolar e Protagonismo Juvenil), funcionários e voluntários. Também 

serão apresentados dados referentes às despesas relacionadas a alimentação de crianças e 

funcionários. 

 

 

3.1. QUADRO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS CRIANÇAS E ADULTOS DO ATJ 

 

 

 
Meses 

Crianças  Adultos  Refeições Servidas  

Freq. 
diária 

Total  Freq. 
diária 

Total  Crianças Adultos Total 

Janeiro 0 0 36 720 0 2.160 2.160 

Fevereiro 407 4.070 130 1.300 14.320 3.900 18.220 

Março 394 8.668 129 2.838 30.360 8.514 38.874 

Abril 406 7.714 129 2.451 27.132 7.353 34.485 

Maio 408 8.568 133 2.793 29.820 8.379 38.199 

Junho 408 8.976 139 3.058 30.072 9.174 39.246 

Julho 399 8.379 132 2.772 30.912 8.316 39.228 

Agosto 335 4.355 136 1.768 17.108 5.304 22.412 

Setembro 399 8.379 139 2.919 30.240 8.757 38.997 

Outubro 372 7.440 137 2.740 25.992 8.220 34.212 

Novembro 409 7.771 139 2.641 27.816 7.923 35.739 

Dezembro 394 5.516 141 1.974 19.824 5.922 25.746 

MÉDIA 
ANUAL 

394 7.258 138 2.543 25.781 7.629 33.410 

 T. ANUAL 4.331 79.836 1.520 27.974 283.596 83.922 367.518 
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3.2. TABELA ANUAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO INCLUINDO CESTAS 

BÁSICAS 

  

MÊS  ALIMENTAÇÃO  CESTA BÁSICA TOTAL 

Janeiro 4.880,70            ----------------- 4.880,70 

Fevereiro 17.268,76            ----------------- 17.268,76 

Março 36.654,19 5.590,84 42.245,03 

Abril 31.631,99 5.401,32 37.033,31 

Maio 31.428,65 5.601,96 37.030,61 

Junho 42.065,78 5.664,00 47.729,78 

Julho 46.276,52 5.975,00 52.251,52 

Agosto 41.488,40 5.808.00 47.296,40 

Setembro 21.239,11 5.808,00 27.047,11 

Outubro 33.809,65 6.157,62 39.967,27 

Novembro 37.393,47 6.025,80 43.419,27 

Dezembro 47.201,66              12.148,40 59.350,06 

Total  391.338,88 64.180,94 455.519,82 

3.3. Atividades que foram realizadas durante o ano de 2016 pelo Setor da Nutrição: 

 

 Planejamento Nutricional visando uma alimentação saudável, livre de gordura em 

excesso e carboidratos vazios, pobres em nutrientes. Na aquisição dos gêneros são 

levados em consideração o preço e a qualidade do produto, sempre pesquisando 

preços com, no mínimo, 3 fornecedores visando buscar o melhor custo benefício para 

o ATJ. 

 Coordenação e supervisão diária para garantir um atendimento de qualidade a 

crianças, funcionários e voluntários, tendo como objetivo o fornecimento de 

refeições balanceadas, saudáveis e saborosas: a) trabalho técnico (planejamento, 

compras e produção); b) trabalho operacional (relacionado ao fluxo de trabalho dos 

funcionários, organização e distribuição dos serviços nos setores); c) trabalhos 

relativos aos eventos comemorativos e sociais; d) trabalho social (acompanhando as 

refeições das crianças, verificando tanto aceitação como a rotina e prática alimentar 

das mesmas). 

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

crianças que sofrem de alergias e aversões alimentares, inapetência, sobrepeso e 

baixo peso, objetivando orientá-los e incentivá-los na mudança dos hábitos 

alimentares da família como um todo, para o bem estar da criança. 

 Seleção de funcionários para preencher vagas referentes a demissões, através de 

entrevistas e avaliação no período de experiência. 

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

ano, com o objetivo de, não só atender às demandas e necessidades das crianças, 

funcionários e voluntários, como também de qualificá-los e orientá-los nos padrões 

das legislações vigentes, mantendo a qualidade nutricional, sensorial e 

microbiológica das refeições oferecidas. Os temas abordados no dia a dia incluíam: 

orientações sobre técnicas dietéticas adequadas, higiene ambiental e pessoal, 

armazenamento e conservação de alimentos, de acordo com as normas estabelecidas 
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pela ANVISA, além de postura, apresentação pessoal, respeito à hierarquia, ética e 

compromisso. 

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

do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Universidade Veiga de Almeida (UVA) que, 

orientadas pela diretora do Setor de Nutrição e pelo nutricionista, realizaram 

atividades referentes ao controle de qualidade de refeições, avaliação e educação 

nutricional, supervisão da cozinha e dos refeitórios, acompanhamento das refeições 

das crianças, verificando a aceitação das mesmas, com o objetivo de incentivar as 

crianças, funcionários e voluntários a fazer melhores escolhas alimentares para a 

promoção da saúde.  

 

4. ASSEMBLEIA GERAL  

4.1. Assembleia Geral Ordinária 

Tendo como Presidente e Secretário os irmãos Gerson Simões Monteiro e Eloy Carvalho 

Villela, respectivamente, a Assembleia reuniu-se ordinariamente, aos doze dias do mês de 

março de 2016, 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 de  2015 (art. 

12, Inciso I,  letra ¨a¨);  b) Preenchimento de vagas no quadro de Associados Efetivos e da 

Diretoria (art. 12, Inciso I, letra ¨b¨); c) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 03 de março de 

2016. Ass. Frederico Guilherme da Costa Kremer, Presidente.  A Assembleia Geral por 

unanimidade aprovou as contas e o Relatório da Diretoria. Para o preenchimento de vagas 

no Quadro de Associados Efetivos foram apresentados os nomes de Rita de Cássia Areias 

da Rocha Regalo e Silene de Farias Cordeiro ambas dedicadas trabalhadoras do nosso 

Abrigo, tendo o plenário aprovado tal indicação. Para o preenchimento de vaga no Quadro 

da Diretoria foi indicado o nome Marcilio Estevão Latini, atualmente Diretor Adjunto, 

proposta esta acolhida pelo plenário que deu posse ao novo Diretor. O Associado Efetivo 

Danilo Carvalho Villela propôs um voto de saudade aos Associados Efetivos Oswaldo 

Alvarenga e Thereza Ribeiro Paulini, lembrando que o primeiro, que era oficial dentista da 

Aeronáutica, cuidou por muitos anos da saúde bucal das crianças e colaboradores de nossa 

Casa e a segunda, além de frequentadora de nossas reuniões doutrinárias e colaboradora 

regular no passe às nossas crianças, era, também, associada contribuinte do ATJ ao qual fez 

doações expressivas em muitas ocasiões. Posta em votação a proposta foi aprovada por 

unanimidade. Passando aos Assuntos Gerais, o Presidente do Abrigo,  fez referência à saída 

do ICEB – Instituto de Cultura Espírita do Brasil  que ao longo de 2015 realizou suas 

atividades na dependência do ATJ e que recentemente transferiu-se para outro local. 

Registrou também a correspondência que o Presidente do ICEB endereçou ao Abrigo, 

agradecendo a fraterna acolhida que recebeu durante o tempo em que aqui se instalou. A 

Assembleia considerou justificadas as ausências dos companheiros: Aix do Canto Pereira; 

Brazilina de Paula Tavares; Daisy Pipa Vaz de Carvalho; Deosdélio Pinto Martins Correa; 

Doralice Valentina Cavalcanti; Helena Augusta de Almeida; Jorge Luiz Rodrigues Pedreira 

de Cerqueira; Jorge Pedreira de Cerqueira; Rosamaria de Moraes Villela e Sheila Brunotte.   
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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.  

6.   DA 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, junto com a Diretoria Adjunta.    

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 Valle da Silva  

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 Marcilio Estevão Latini 

Lucília da Gloria Afonso Caldas Marco Aurélio Regalo de Oliveira 

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  

 

6.1.  DA DIRETORIA ADJUNTA 

 

Triênio 2015/2018 

Gecilda de Sá Gonçalves 

Heraldo da Costa Kremer 

Sandra Helena de Barros Brito Kremer 

 

6.2. Principais Assuntos Tratados em Diretoria:  

 Quantitativo de crianças no ATJ em Maio/16:  251 (Creche); 80 (Pré-Escolar); 77 

(Protagonismo Juvenil) num total de 408 (quatrocentos e oito) crianças;   

  



 11 

 Em andamento a inserção das informações das crianças no sistema operacional da Diretoria 

de Saúde; 

 

 Em andamento  auditoria nos Setores do Abrigo, referentes ao Manual de Gestão da 

Qualidade;  

 

 Colocadas concertinas (cerca cortante de proteção), para proteção das instalações do Abrigo, 

em face ao terreno vazio que confronta na área dos fundos da Instituição.   

 

  Instalação de circuitos internos de câmeras na área de educação (Creche e Pré-Escolar); 

 

 Aumento de 28,5 % (vinte e oito e meio por cento), de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três 

reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) ao valor per capta a ser pago pela Prefeitura no 

Convênio a ser assinado com a Creche a partir de Julho/16; 

 

 Homenagem das crianças, funcionários, voluntários e diretores, ao Professor Uranio 

Ferreira de Oliveira, afastado  do Abrigo, por aposentadoria em 11/05/2016, pelos bons 

serviços prestados durante 36 anos; 

 

  Informação aos Diretores, sobre a situação financeira equilibrada do ATJ  mantidos  sob 

controle  os gastos e  receitas;  

 

 Finalização da venda do imóvel da Rua Conde de Bonfim, nº 484 – Loja A, na Tijuca; 

 

 Comparecimentos do Presidente Guilherme Kremer como preposto e dos Conselheiros 

Danilo Villela e Eloy Villela, como testemunhas à Audiência de Julgamento da Ação de 

Usucapião do imóvel do Campo de São Cristóvão, nº 164, na 49ª Vara Cível da Comarca do 

Rio de Janeiro; 

 

 Revestimento realizado em 2 (duas) caixas d’água de 24.000 lts. (vinte e quatro mil litros) 

cada, devido a rachaduras e desgaste de impermeabilização; 

 

 Saída do Instituto de Cultura Espírita, no mês de Fevereiro, do espaço que ocupava no 

Auditório II do ATJ. 

 Participação de funcionárias do Abrigo do Curso no Lar Fabiano de Cristo  relativo ao 

Projeto de Cooperação Técnico-Educacional Brasil-Japão, da Província de Saitama; 

 

 Finalização dos procedimentos do Manual de Gestão da Qualidade na área de Nutrição; 

 

 Sentença favorável ao Abrigo, na Ação de Usucapião, do imóvel da Rua São Cristóvão, nº 

164, lavrada pelo Juiz da 49ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro;  

 

 Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 29/06/2016 entre o Ministério 

Público e a ACREPERJ, sobre o acordo entre as partes para o estabelecimento de critérios 

objetivos e transparentes a serem seguidos pelas creches conveniadas.  
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 Realização da Festa Junina, em 11/06 num clima de muita alegria, com as crianças vestidas 

em trajes típicos; barraquinhas de diversos produtos; restaurante; quadrilhas das crianças, 

dos funcionários e da Juventude Espírita (Centro Espírita André Luiz); 

 

 Participação das funcionárias Maria José Pereira da Silva e Cristiane da Silva Mendes nos 

encontros do Projeto de Cooperação Técnico Educacional Brasil/Japão,- Província de 

Saitama, na Casa de André Luiz de Passa Quatro (MG) e na Casa da Mãe Marocas, em 

Duque de Caxias, Unidades do Lar Fabiano de Cristo; 

 

 Continuação do Projeto Saitama com a participação das funcionárias da área de Educação 

do Abrigo, bem como a realização da Oficina de Origami com as crianças do Protagonismo 

Juvenil;  

 

 Realização da Olimpíada Interna no período de 18/07 a 28/07 com a participação das 

crianças da Educação Complementar; 

 

 Apresentação do Planetário Órion, instalado por um dia no ATJ, para que as crianças 

tivessem noção do céu noturno, além de ensinamentos básicos de Astronomia; 

 

 Realização dos Jogos Olímpicos  na Creche do ATJ com troca de medalhas entre as crianças 

e seus pais, num clima de alegria geral; 

 

 Realização da Festa da Família e assinatura das avaliações correspondentes no 2º semestre; 

 

 Realização na Casa Ronald das 1ª,  2ª e  3ª Formação do Projeto Criança é Vida -  crianças 

de 3 a 4 anos, com a  participação da Coordenadora Ivane Aprigio e todas as funcionárias da 

Creche; 

 

  

 Colocação de grades na parte externa das salas do Berçário para proteção das crianças que 

utilizam parte do corredor para suas atividades; 

  

 Realização através de exercícios de Psicomotricidade pela voluntária Valesca da Silva 

Morschacher, de excelente trabalho de auxílio ao desenvolvimento da criança, por meio de 

experiências motoras, cognitivas e socioafetivas; 

 

 Inscrição das famílias no processo de matrículas de 2017 para as vagas oferecidas na Creche 

do Abrigo, conforme o determinado no Termo de Ajuste de Conduta, atendendo ao 

Procedimento Público Classificatório nas Coordenadorias Regionais de Educação; 

 

 Aquisição de um carrinho térmico para manter adequada a temperatura das refeições que 

são servidas às crianças na Creche; 

 

 Acolhimento de estagiários nas áreas de Nutrição Social e Nutrição em Produção; 

 

 Organização do Setor de Saúde na inserção de dados das crianças no sistema implantado; 
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 Intensificada a frequência à Biblioteca Infantil, das crianças da área de Protagonismo 

Juvenil, Creche e Pré-Escolar, que vêm correspondendo com entusiasmo ao programa 

estruturado para empréstimos de livros e vídeos; 

 

 Realização da Festa da Criança, com distribuição de presentes para os aniversariantes do 

mês, doces e brinquedos para todas as crianças do Abrigo, além da instalação de vários 

brinquedos, entre eles, o pula-pula; 

 

 Realização de evento em comemoração ao 25º ano de aniversário do Coral Despertar e do 

lançamento do livro “Jesus de Nazaré – Uma Narrativa da Vida e das Parábolas”, editado 

pela Federação Espírita Brasileira e escrito pelo Presidente do Abrigo, Frederico Guilherme 

Kremer 

 Assinatura dos Convênios Integral, com validade entre 01/06/16 a 30/06/18, valor per capta 

de R$ 300,00 (trezentos reais) para 250 (duzentos e cinquenta) crianças, totalizando R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e PNAE, com período de validade de 

05/09/16 a 30/12/16,  valor per capta R$ 1,00 (um real), para 200 (duzentos) dias referentes 

ao calendário escolar, sendo contabilizadas 251 (duzentos e cinquenta e uma) crianças, no 

valor total de R$ 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais); 

 

 Homologação pelo Tribunal da Justiça (TJ), do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 

acordado entre a ACREPERJ (Associação das Creches e Pré-Escolas Conveniadas, 

Confeccionais, Comunitárias e Filantrópicas do Rio de Janeiro) e o Ministério Público 

(MP), sobre o processo de matrículas para 2017, nas Unidades de Educação Infantil, 

referente à Creche; 

  

 Fechamento do Censo 2016 em 31/08/16, contabilizando o número de crianças da Creche e 

informando sobre o Corpo Docente; 

 

 A alteração do nome do Abrigo Thereza de Jesus para Abrigo Teresa de Jesus, junto à 

Receita Federal, também corrigida a titulação nas Certificações indispensáveis ao ATJ;  

 

 Encerramento do Projeto de Cooperação Técnica da JICA (Brasil/Japão), no ATJ, com a 

participação dos Diretores do Lar Fabiano de Cristo, dos representantes da JICA e Diretores 

do Centro Educacional de Saitama (Japão);  

 

 Viagem da Coordenadora Pedagógica Maria José Pereira da Silva ao Japão. Foram visitadas 

várias escolas de Educação Infantil até o Ensino Médio e acompanhadas várias atividades 

infantis, tais como: histórias, jogos, informática educativa, origami, tendo recebido 2 (dois) 

tablets e jogos de bocha e de cartas como presentes para o ATJ; 

 

 Desenvolvido pelas estagiárias de Enfermagem (UNIRIO) com as crianças do Protagonismo 

Juvenil trabalho sobre higiene, saúde e conhecimento do corpo; 

 

 Realização da Feira de Ciências, um espaço de construção de conhecimento e investigação, 

com a participação interessada das crianças do Abrigo, além da participação dos 

profissionais de Enfermagem (UNIRIO), todos sob a supervisão da Prof.ª Maria do Carmo;  
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  Narração de histórias, no espaço do Auditório, pela escritora Gladis Pedersen de Oliveira 

do “Projeto Conte Mais” da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), a qual 

presenteou o ATJ com alguns exemplares de seus livros; 

 Nas reuniões realizadas nas salas das crianças, levou-se aos pais a necessidade de se 

conscientizarem que devem incluir a leitura na sua convivência com seus filhos, além do 

excelente ganho, observado quando eles experimentaram os mesmos ensinamentos levados 

às crianças, conseguindo enxergar as dificuldades pelas quais elas passam;  

 

 Organização da festa de Natal, iniciando-se em 15/12 com a apresentação das crianças da 

Creche no salão, para os pais; 

 

 Projetos que serão realizados em 2017 - 1º Semestre - Resgatando Canções e Brincadeiras 

da Infância - 2º Semestre - Ziraldo - A Arte de  se Aventurar; 

 

 Realização da festa  dos Voluntários no pátio;  

 

 Mudança de horário, em 2017, de entrada (07:30 h) e de saída (16:30 h) das crianças no 

ATJ, para que os funcionários possam dispor de 15 minutos tanto pela manhã e a tarde, para 

mudarem seus uniformes, conforme exigência legal; 

 

 

 Campanha de vacinação e fezes, demonstrada a dificuldade dos responsáveis em cumprir o 

solicitado; 

 

 Informação do Presidente do Abrigo, de que será reduzido o atendimento de crianças no 

Pré-Escolar: de 74 em 2016 para 55 crianças em 2017. Informou também sobre a 

quantidade de crianças para 2017: Creche: 250; Pré-Escolar: 55 e Protagonismo Juvenil: 95, 

dando um total de 400 (quatrocentas) crianças a serem atendidas; 

 

 Apresentado o Cronograma para o mês de Dezembro: 04/12 (Almoço Natalino); 07/12 

(Festa dos Voluntários); 14/12 (Festa da Educação Complementar); 15, 19 e 20/12 (Festa da 

Creche); 16/12 (Papai Noel); 20/12 (Desligamento no Pátio); 21/12 (23ª Jornada dos 

Funcionários); 22/12 (Café da Manhã dos Funcionários); 

 

 Informado que o ATJ encontra-se totalmente legalizado, no que diz respeito à sua sede, 

conforme mostra a Certidão de Aceitação nº 02/0277/2016 da Secretaria Municipal de 

Urbanismo (Gerência de Licenciamento e Fiscalização – Tijuca) no Processo 

02/275648/2007;  

 

 Regularização do nome do Abrigo, de Thereza para Teresa, junto ao Ministério da Fazenda 

e demais órgãos do Governo; 

 

 Reunião com o IV Batalhão de Polícia Militar, de segurança com as instituições de ensino 

da região, ocorrida no Auditório do ATJ;  

 

 Participação da Assistente Social Beatriz Libório e da Assistente Administrativa Liliane 

Alexandre no treinamento da Secretaria de Educação com a finalidade de ser implantado um 

novo sistema de cadastro de matrículas das creches conveniadas.  
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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 uma Jornada de Funcionários;  

 

7.1.1. Quadro de Funcionários 

    Por ocasião do encerramento do exercício estava assim constituído: 

           

 2015 2016 

Cozinha 14 12 

Creche 49 52 

Educação Complementar - Direção 05 04 

Pré-Escolar 09 10 

Protagonismo Juvenil 05 05 

Patrimônio  11 10 

Saúde 01 01 

Secretaria   14 14 

Serviço Social 01 01 

Serviços Gerais            09 12 

Tesouraria  02 02 

                                           Total 120 123 

Funcionárias de licença médica  

Creche: 02 

Patrimônio: 01 

 

7.1.2. Treinamento 

Realizada em 21/12/2016, a 23ª Jornada dos Funcionários. Tema abordado: VIVÊNCIA DA 

CRIANÇA INTERIOR - Expositora  -  Solange de Emery. Aplicado o tema pela manhã às funcionárias da Creche 

e a tarde aos funcionários da Educação Complementar, Administração e Serviço Gerais.  

 

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 mantidos 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 às crianças da Creche, com repasses mensais de numerário.     
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 7.2.2 Doações  
 

1. Donativos de Pessoas Jurídicas  

                    A Tok e Stok, colaborou com  doação em dinheiro.  

 

2. 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 José de Souza, 

Roberto Augusto M. Duque Estrada, Dinah Labri de Argolo de Castro, Sara Alcoforado Martins da 

Silva.  

 

7.3. Instalações e Patrimônio 

1. Processos acompanhados pelo Escritório Aloysio Pinheiro de Vasconcelos -  

Advogados Associados: a) Julgado procedente pelo Juiz da 49ª Vara Cível do Rio de Janeiro, o 

pedido para declarar os imóveis do Campo de São Cristóvão, 162 e 164, de domínio do ATJ. 

Expedido mandado para o Oficial do 3º Ofício do Registro Geral de Imóveis fazer o assentamento 

em livros próprios do domínio e posse do Abrigo; b) Reconhecida a imunidade tributária (IPTU) 

do ATJ em processo que tramitou pela 12ª Vara de Fazenda Pública , foi aberto processo por 

iniciativa do Fisco Municipal a fim de dar cumprimento à Decisão Judicial que abrange os imóveis 

de propriedade da Instituição. Prolatada a Decisão da implantação da imunidade dos 88 (oitenta e 

oito) imóveis, foi pedido que o Abrigo apresentasse nos autos Certidões atualizadas dos imóveis de 

sua propriedade emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis competentes para o integral 

cumprimento do Mandado Judicial. Cumprida a exigência a Prefeitura deu a isenção solicitada. 

Atualmente o ATJ paga apenas a Taxa de Lixo destes imóveis. 

 

2. Processos acompanhados pelo escritório da Drª Suely de Moura Pinto: a) Em 

estudo a possibilidade de se registrar o domínio e a posse do imóvel da Rua Antônio Salema, 47, 

Tijuca,  através de documentação que se encontra em fase de  levantamento; b) A legalização do 

imóvel da Rua Antônio Basílio, 320 – Tijuca encontra-se em andamento. Registre-se a habilitação 

de mais 8(oito) legatários  As chaves do imóvel, que se encontra vazio, foram entregues ao Setor 

de Patrimônio do Abrigo Teresa de Jesus; c) Continua em andamento na Justiça o processo que 

trata do pedido de cancelamento da doação do imóvel da Rua General Roca, 380 ap. 409 bloco B 

Tijuca, por parte do companheiro da Usufrutuária Iria Figueira da Rocha; 

3. Vendida a Loja-A da Rua Conde de Bonfim 484, conforme autorização desta 

Assembleia. O Abrigo recebeu sua participação de 25%; 

4. Os imóveis da Rua Farme de Amoedo, 137-Ipanema e Rua Marques de Valença, 134 

ap. 905 Tijuca, encontram-se em poder de seus usufrutuários. 

7.3.1. Legados não houve. 

    7.3.2.  Obras de Reforma do ATJ 

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

José Carlos Silva foram realizadas: Manutenções prediais e reparos nos prédios da Educação e da 

Administração do ATJ; Revestimento em duas caixas d’água de 24.000 lts., cada, devido a 
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rachaduras e desgaste da impermeabilização; Colocação de grades na parte externa das salas do 

berçário, para proteção das crianças; Para proteção da Instituição, foram instaladas concertinas nos 

fundos do Abrigo.  

 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 - 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; Colocação de grades no corredor da 

Creche.  

 

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. 

 

8. SERVIÇO SOCIAL  

8.1. Atividades 
Realizou 951 atendimentos com os responsáveis das crianças matriculadas no ATJ; 508 

entrevistas para solicitações de vaga; 115 entrevistas / adaptações, 154 desligamentos   (Creche - 

104; Pré I – 12; Pré II 20; PJ 18);  transferências 68: (da Creche para Pré I  - 20; do Pré I para Pré 

II - 33; do Pré II para PJ – 15); participou das reuniões com responsáveis pelas crianças da Creche, 

Pré Escolas I e  II e  Protagonismo Juvenil; atuou nas atividades voltadas para a proteção e 

atendimento às 75 famílias inclusas no Serviço Protagonismo Juvenil e Fortalecimento de Vínculos 

Familiares, dando cumprimento às metas estabelecidas, com o intuito de conscientização dos seus 

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

encaminhamentos para a rede social como: CRE, Conselho Tutelar, CRAS, Creches, Escolas, entre 

outros;   reuniu-se com os Setores de Saúde, Nutrição e Educação; como propósito do contínuo 

aperfeiçoamento do trabalho; participou de Reuniões com a 2ª CRE sobre a implementação do 

novo processo de seleção, para 2017. 

 

8.2. 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 de Proteção Social Básica, da Politica de Assistência Social do Governo Federal . 

Atendeu em média à 75 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 forma desenvolvidas a partir dos interesses, demandas e potencialidades 

através de intervenções lúdicas, culturais e esportivas que contribuíram para o desenvolvimento da 
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sociabilidade e prevenção de situações de risco social. Com as familiais foram realizados 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: 

Criação e Construção, Dramatização, Jogos, Aprendendo a Conviver, Informática, Cidadania , 

Recreação e Cooperação, Brincar e Viver, Descoberta, Cultura e Lazer e participaram do Projeto 

de Cooperação Técnica JICA (Brasil / Japão) - oficinas de Origami e Teatro com Varas. 

 

9.  DAS ATIVIDADES SOCIAIS  

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

realizadas as seguintes atividades: 01/05 - Almoço das Mães; 11/06 - Festa Junina; 28/07 - Festa da 

Família; 31/07 - Almoço dos Pais; 14/10 - Festa da Criança; 15/10 - Chá de Teresa de Jesus; 04/12 

– Almoço de Natal; 07/12 – Festa dos Voluntários;  16/12 – Festa do Papai Noel; 22/12 Café da 

Manhã dos Funcionários.  

      9.1  Utilização das Dependências do Abrigo   

  O Abrigo, conforme regulamento, cedeu suas instalações, como segue: 06 a 09/02 – ENEFE; 

21/05 - Creche Sapiência; 16 e 17/08 – Reunião Lar Fabiano; 07/11 – Lar Fabiano - Japão; 09/11- 

Encontro Adventista; 12/11 – Colégio Sapiência; 22/11 – Colégio PH; 23/11 – Colégio CEFET – 

Matheus; 26/11 - Almoço da Sra. Sandra; 06/12 – SENAI – Alcimar.  

10. CANTO CORAL  

Realizado evento comemorativo do 25º ano da criação do Coral Despertar, no salão do 

Abrigo Teresa de Jesus, uma reunião festiva na qual apresentaram-se os componentes do Coral, e 

outros músicos homenageando-os. Após o evento, em clima de confraternização, foi servido um 

lanche para os convidados. O Coral Despertar, do qual fazem parte vários colaboradores de nossa 

Casa, acha-se integrado às atividades do Abrigo conforme decisão da Diretoria e tem por 

finalidade 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 utilidades para o ATJ. Tiveram prosseguimento, às 

quartas-feiras, às 09:30h,  as reuniões doutrinárias para os funcionários do ATJ. 

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. 
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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, 6 de março de 2017 

 

 

 

Frederico Guilherme da Costa Kremer 

Presidente 
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