FORM B ANEXO – RELATÓRIO TÉCNICO DESCRITIVO
CERI - Centro de Educação e Recuperação Infantil
ANO – 2016
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Porto Nacional – CERI - Centro de Educação e Recuperação Infantil
TIPOLOGIA: Porto Nacional - Infância
No.ILEP /AIFO: 9.01.30.11

1.

Em anexo, as propostas apresentadas para a AIFO pelo vosso centro, e um
pequeno questionário cujas informações serão muito úteis ao processo de
avaliação.
a.

Analise os resultados alcançados e faça um comentário objetivo sobre o
impacto que estas ações promoveram ou estão promovendo na vida dos
beneficiados.

O CERI teve um ano difícil, refletindo de certa forma a situação do país,
principalmente de Porto Nacional.
A frequência média mensal no CERI foi de 19 crianças até o fim de outubro de
2016, depois sofreu uma redução temporária para cerca de 12 devido aos
motivos explicados no ponto 2. Contamos de voltar à frequência de 18-20 já no
mês de fevereiro de 2017.
No final de novembro foram admitidas quatro crianças novas, três delas são bem
desnutridos, necessitando de muitos cuidados atendimentos médicos e exames e
orientação de enfermagem, alimentação balanceada, medicação.
Continuamos recebendo ajuda financeira do Grupo de GRATZ da Áustria, da
AIFO/BRASA Itália e de Palmas para Todos da Bélgica. A prefeitura municipal
se responsabiliza pelo pagamento de três funcionários. Temos recebido doações
de alimentos, brinquedos e roupas.
Tivemos esse ano algumas crianças com doenças crônicas graves que
frequentemente precisavam ir a Palmas a capital do Estado, consultar com
especialistas, realizar exames e em alguns casos ficavam internadas no hospital
de lá. Uma dessas crianças chegou a nós com 7 meses e pesando 5 kg, com
histórico de vômitos desde o nascimento. Tratava-se de um problema congênito
cirúrgico e demorou muito para conseguir o tratamento cirúrgico porque os
médicos estavam em greve e não consideravam que era um caso de urgência.
Após a cirurgia porem a criança continuou a vomitar e perder peso. Depois de
muitas dificuldades foi realizada a segunda cirurgia que também não obteve

resultado vindo ela a falecer. Foram vários meses de grande sofrimento, nós
fizemos o que estava ao nosso alcance e a mãe ficou nossa amiga e muito
agradecida. Felizmente as outras crianças se evoluíram bem.
Este ano resolvemos realizar uma experiência de dividir as tarefas de
organização do CERI entre a técnica de enfermagem e uma funcionária que está
concluindo o curso de Serviço social, sendo as duas muito competentes.
Surgiram porém problemas de relacionamento e a diretoria da Comsaúde
resolveu assumir a coordenação do CERI e após algumas reuniões e avaliações
foi feita uma divisão mais clara das tarefas das duas e dividida a gratificação da
função. No entanto após alguns meses a responsável pelo trabalho social decidiu
sair do serviço, o que foi uma grande perda.
O curso de bordado, crochê e pintura em tecido para as mães do Centrinho
continua uma vez por semana, com recursos do projeto da Brasa e apoio de duas
voluntárias, sendo uma a professora. São sempre realizados eventos para
comemoração das datas importantes, oficinas de culinária e sabão caseiro,
palestras e passeios, quando possível.
Durante esse ano, foi realizado um trabalho de educação e prevenção de
gravidez indesejada com colocação de DIU (dispositivo intrauterino) e também
melhorou o acompanhamento às famílias com problemas sociais mais graves
como o caso de uma família que já acompanhávamos, cuja mãe faleceu,
deixando cinco filhos menores e só uma mais velha com dezesseis anos que
também já tem uma criança.
O atendimento médico de enfermagem é uma das atividades de promoção e
melhoria da qualidade de vida das crianças internas e externas. O atendimento de
Enfermagem é diário, onde é feita á avaliação nutricional, sendo realizada duas
vezes por semana, e a avaliação de Estatura, feita uma vez no mês. É
desenvolvido um trabalho de informação para a mãe sobre o quadro clínico das
crianças, e orientando sobre aos cuidados básicos de higiene e saúde. A técnica
de enfermagem direciona os Encaminhamentos de Exames, Agendamentos de
retornos de consultas médicas e faz acompanhamentos junto às cuidadoras nas
atividades das crianças quanto à estimulação. Prosseguimos a oferecer
acompanhamento na alimentação diária das crianças e suas familiares.
Está sendo muito importante a colaboração da Maria Alice Araujo, sócia da
Comsaúde e diretora do Hospital Padre Luso de Taquaralto, na organização das
finanças e de aspectos administrativos do CERI.

b.

Se alguma atividade não foi bem-sucedida ou não realizada, relate o
motivo.

Todas as atividades foram realizadas, porém tivemos como nos anos passados
uma baixa participação dos familiares, por falta de interesse ou dificuldades
próprias da rotina e dos compromissos de vida de cada um.

Quantidades de Crianças Atendidas no Centro de
Educação e Recuperação Infantil- CERI 2016
Inicio das atividades de 2015 em número
Total de crianças que receberam altas
Total de desistência
Novos ingressos
Número de crianças que passaram para o segundo semestre

-

19

-

11

-

04

-

17

-

21

Consultas Internas
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Consultas Externas

2.

Nº DE ATENDIMENTO
20
24
23
14
12
08
14
15
10
11
07
158
42

Problemas vivenciados durante o ano para a execução do projeto (gerenciais,
administrativos, financeiros, técnicos, comunitários, outras circunstâncias, etc.) e
soluções encontradas.
Após a eleição municipal (fim de outubro), o prefeito que tentava a reeleição,
não sendo eleito, resolveu demitir aleatoriamente cerca de 200 funcionários,

criando um caos na cidade e o CERI perdeu três funcionários, entre eles o
motorista da van que realizava o transporte das crianças para o serviço. A
solução encontrada foi transferir o Centrinho para o Centro das Crianças no
setor Parque Eldorado, como já havia ocorrido uma vez, atendendo somente as
crianças que residem perto do Centro, tendo permanecido apenas 12. As
funcionárias do centro das crianças têm colaborado bastante, mas o espaço não é
próprio para cuidar de crianças pequenas e as cuidadoras estão estressadas.
Felizmente em janeiro de 2017 o CERI deve voltar a funcionar no seu prédio
próprio, com a posse do novo prefeito que já prometeu em reunião recontratar o
pessoal demitido.

3.

Novos equipamentos (incluindo novos meios de transporte) adquiridos e/ou
recebidos durante o ano, com fundos AIFO.
Não houve aquisição de equipamentos com recursos da AIFO e da BRASA em
2016.

4.

Faça uma breve análise (no máximo 20/30 linhas) sobre fatos políticos, sociais,
naturais, etc. ocorridos no seu país, Estado ou área do projeto que, do seu ponto
de vista como gerente do projeto, de alguma forma influenciaram positiva ou
negativamente no desenvolvimento das atividades previstas.
Expomos o fato essencial a nível municipal que marcou o ano de atividades do
CERI no ponto 2. Em termos mais gerais, a mudança do governo federal, com o
impeachment da presidenta Dilma, gerou bastante desconforto pelas perspectivas
de piora nos repasses para a luta contra a desigualdade social em geral. A isto se
soma a geral crise econômica e social do país, o que determina a avaliação do
que serviços como os nossos serão cada vez mais importantes nos próximos
anos, e a previsão é um crescimento da demanda de ajuda e apoio para as
crianças e em geral para famílias com problemas de pobreza material.

5.

Sugestões para um melhor desenvolvimento no próximo ano.
Ao longo do ano 2016 foi elaborado um projeto, chamado “Mulheres assumindo
suas vidas” com o objetivo de empoderar mães do CERI, atuais e egressas, para
que tenham realmente condições melhores de criar e educar seus filhos. O
projeto foi revisado com o apoio do coordenador da BRASA e dos gerentes de
projeto da AIFO, e encaminhado para uma instituição doadora italiana.
Contamos com a realização prática deste projeto em 2017 e esperamos de poder
desenvolver novas atividades e ideias, estimulando a diretoria da Comsaúde a
assumir as propostas como prioritárias e envolvendo assim parceiros como
BRASA e AIFO para facilitar a correta definição destas propostas, e a auxiliar
na captação de recursos.

6.

Se houver uma história exemplar e importante, referente a uma pessoa da
comunidade apoiada pelo projeto, por favor enviá-la em anexo (se possível
anexar uma foto da pessoa – como file separado, não dentro deste formulário).

Everline Conceição de Holanda. Idade 37 anos.
Nasceu em Brasília e logo após seu nascimento sua mãe se separou do marido e
foram para Gurupi/TO, onde ficaram com uma tia. Sua mãe trabalhou como
doméstica e em um supermercado, ela morou com outro homem que bebia muito e
batia na mulher e na própria Everline. Com 15 anos fugiu de casa vindo para Porto
Nacional onde não conhecia ninguém, pediu comida em uma casa de uma senhora,
dona Luzia “das bonecas” que é uma artesã já idosa, muito pobre com duas filhas
deficientes mentais graves. Ficou morando com essa família ajudando nos serviços
da casa, mas logo teve um namorado que era o filho de criação da dona Luzia.
Esteve com ele e teve uma filha que está agora com 15 ano. Essa filha ficou
morando com uma tia e com o pai quando Everline com 20 anos foi para Goiânia
onde ficou pouco tempo.
Voltou novamente para porto Nacional e continuou na casa de dona Luzia, teve mais
duas filhas, uma de 12 anos e uma de 10 que ficaram com a família do pai; depois
de algum tempo casou novamente e teve três filhos: dois meninos e uma menina,
que está atualmente no CERI. Esse casamento também não deu certo, pois o marido
bebia e era muito ciumento, tendo dado uma facada no seu braço. Ele logo depois
fugiu e ninguém soube mais dele. Atualmente Everline conseguiu uma casinha para
morar e cuidar próximo ao Centro das Crianças.
Everline estudou até a quarta serie, é muito disposta ao trabalho e tem feito algumas
faxinas. Fez laqueadura no ultimo parto que foi cesariano, há um ano e três meses.
Tem participado de um projeto realizado pelo Grupo de consciência negra da
Comsaúde para empoderamento das mulheres, onde discutem também vários outros
problemas. Everline tem se destacado e participado ativamente e com isso o grupo
tem se mobilizado para conseguir moveis e outras coisas para sua casa.
Esta senhora agora pretende voltar a estudar, e continuar lutando para te uma vida
mais digna.

7.

Relatório de algumas das atividades desenvolvidas com
recurso da AIFO
Nome do Projeto: Porto Nacional – CERI - Centro de Educação e
Recuperação Infantil
TIPOLOGIA: Porto Nacional – Infância
No.ILEP /AIFO: 9.01.30.11

Período: Janeiro a Dezembro de 2016.
Curso de Pintura e Bordado em Tecido

O Curso de Pintura e Bordado em tecido está sendo realizado com o apoio da AIFO, e o
mesmo tem sido de muita valia para as famílias atendidas no CERI. As aulas estão
sendo ministrada pela a instrutora Maria da Graças. Com o apoio do recurso foi
adquirido todo o material preciso para que as aulas acontecessem. As aulas estão
acontecendo nas terças-feiras.

Oficina de culinária

No dia 03/11/2016 no Centro das crianças foi realizada uma oficina de culinária com as
mães das crianças internas, para aprender a cozinhar pão caseiro. A oficina foi
ministrada pela Senhora Suely, mãe de duas crianças que foram hospedadas no CERI.
Hoje ela é uma voluntaria que contribui sempre que necessitamos com as oficinas. A
mesma que ministrou a oficina obteve esse aprendizado no CERI, pois tem participado
de varias oficinas oferecidas pelo mesmo. O pão é bastante utilizado nas refeições
oferecidas pelo serviço, pois é usado alguns itens como suplemento: abobora, batata
doce, gergelim e inhame. O objetivo da oficina foi orientar as famílias a preparar
alimentos saudáveis e ricos em nutrientes, e uma forma de orientá-las para não utilizar

alimentos industrializado e, ao mesmo, para elas adquirirem mais uma oportunidade de
geração de renda, para o aumento da renda familiar.

Oficina de produção de sabão caseiro

A oficina de sabão caseiro proporcionou os primeiros passas e orientções às pessoas
presentes quanto à produção de sabão de qualidade e barato, na própria casa. Ensinando
os cuidados, a separação correta dos ingrendientes, o local apropriado para o preparo do
sabao, dos utensílios e materiais necessários na fabricação do sabão em pedaço.
O objetivo da fabricação de sabão caseiro é, em primeiro lugar, para que através da
conscientização do uso do mesmo se dá assim uma forma de aprendizado de técnica de
economia familiar e de uso de produtos ecológicos, e em segundo lugar para oferecer
uma oportunidade que pode facilitar uma geração de renda para as famílias, caso a
pessoa aprenda bem as técnicas e pretenda iniciar a produzir este sabão de qualidade
para a vizinhança.

Festa Junina

O CERI comemora as datas temáticas, e uma delas é por tradição a festa junina, na
ultima semana do mês de junho. A equipe do centrinho realizou a nossa tradicional
quadrilha com as crianças internas, e também a participação de crianças que foram
internas. O centrinho conta hoje com uma parceira fotógrafa, que tem muito contribuído
com as nossas atividades, Rubia Hernandes, uma voluntaria que não tem medido
esforços para estar presente nas nossas atividades registrando fotograficamente os
momentos mais significativos.

Fotos de alguns trabalhos

