


NEGÓCIO

Assistência Social
e

Promoção do Voluntariado

MISSÃO

Promover com excelência a assistência social para reduzir a 
desigualdade e a vulnerabilidade socioeconômica e disseminar a cultura 

do voluntariado, incentivando a participação do cidadão.

VISÃO

Até 2025, ser uma Organização Social reconhecida mundialmente pelo 
fortalecimento do voluntariado e pela excelência na prestação de 

serviços de Assistência Social.

VALORES

Ética; 
Respeito;
Equidade;

Justiça;
Transparência;

Responsabilidade Social.



CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF

ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II Número idosos atendidos/mês

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Prevista
UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO

300

750

250

126

103

267

Realizada

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CENTRO DIA

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF

Número idosos moradores/mês

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º Termo Aditivo

PLANO DE TRABALHO - EIXO 1: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

                OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL                      

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR

                PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO                    

Causa: Devido à suspensão das atividades presenciais no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em função da

pandemia do novo Coronavírus, houve redução no número de atendimentos em 3 unidades, pois as atividades e o

acompanhamento são ofertados por meio tecnológico. O atendimento bem abaixo do previsto no Centro de Idosos Vila Vida (CIVV)

acontece em razão de ser uma unidade que atende idodos institucionalizados e todo esforço da equipe está concentrado no

cuidado e prevenção dos moradores (Casa Lar). Alguns idosos têm dificuldade de acesso à internet e aos recursos tecnológicos e,

por isso, acontece essa oscilação mensal nos atendimentos.

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV

280 140

Número idosos atendidos/mês

Número idosos atendidos/mês

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I

ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

METAS FÍSICAS

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Medida implementada/a implementar: O acompanhamento dos idosos continua sendo realizado por meio de ligações, grupos de

WhatsApp e atividades on-line, fazendo com que os vínculos permaneçam fortalecidos. Como forma de ampliar as ações, será

intensificada a busca ativa dos idosos cadastrados e reenviado os materiais de orientação quanto ao acesso dos aplicativos,

envolvendo os colaboradores para ligações telefônicas. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das

metas estará diretamente comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº

202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços.

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV Número idosos moradores/mês 30 27

Prevista Realizada

Número idosos atendidos/mês

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV 

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I

Número idosos moradores/mês 30 26

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos atendidos/mês 12 11

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF 66 58
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Causa: A unidade permanece com as atividades presenciais suspensas e a equipe técnica realiza o acompanhamento dos idosos

por meio de ligações, mensagens, grupos de WhatsApp e atividades on-line. A meta de atendimento não foi atingida, pois as

normativas sanitárias impedem o cadastramento de novos usuários.

Medida implementada/a implementar: A triagem e cadastro de um idoso para a vaga ociosa ocorrerá assim que as atividades

presenciais e visitas domiciliares estiverem liberadas. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das

metas ficará comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em

contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços. 

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de 

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - INSTITUIÇÃO 

DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de 

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de 

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de 

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

Causa: A meta não foi atingida devido ao número de óbitos registrados pela contaminação do Covid-19 e a impossibilidade de

realizar novas admissões, em razão da pandemia. Conforme relatado nos Relatórios Gerenciais de Julho e Agosto, 11 idosos

faleceram nos dois meses. Já em setembro, infelizmente registramos mais dois óbitos.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE -  CASA-LAR

Causa: O não atingimento da meta ocorre devido à pandemia do novo Coronavírus e a consequente suspensão das triagens e

acolhimentos de novos idosos para o serviço Casa Lar. No CISF, há 03 idosos que suspenderam o contrato temporariamente e

retornarão após o término da pandemia. Porém, continuam sendo acompanhados pela equipe. No CIVV, há 3 vagas a serem

preenchidas.

Medida implementada/a implementar: Aguardando a liberação das normativas sobre visitas presenciais e avaliações (triagens)

para admissão dos idosos. Ligações aos requerentes estão sendo realizadas para o repasse de informações sobre a suspensão das

triagens. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará diretamente comprometido,

conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou

menos recursos financeiros para execução dos serviços.

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

Medida implementada/a implementar: Atendendo as recomendações do Ministério Público, que preconiza que no momento não

é permitido o acolhimento de nenhum novo morador como prevenção da disseminação de contágio, aguardamos diretrizes para

dar início a novos processos de acolhimentos. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará

diretamente comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em

contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços.

No mês de setembro, foram continuadas as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus nas 4 unidades de atendimento

aos idosos, com atenção especial aos assistidos nos serviços de acolhimento. Foram disponibilizados EPI´s e realizados testes de

detecção de Covid-19 em todos os residentes e colaboradores dessas unidades, constatando que todos estão negativados. Com

esse resultado, algumas ações pontuais para promover melhoria e bem-estar aos idosos foram realizadas. Deu-se sequência às

intervenções multidisciplinares com a finalidade de melhorar a autonomia dos idosos na realização das atividades de vida diária

(AVD's). Já nos Serviços de Convivência e Centro Dia, devido as atividades presenciais estarem suspensas, os idosos receberam

atendimentos psicossociais, orientações, acompanhamento na prática de atividades físicas e participação em atividades culturais

ou espirituais por meios virtuais. As atividades específicas por serviço ofertado foram:
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No Espaço Bem Viver II (EBV-II), os atendimentos e as ações on-line foram realizadas nas áreas de Serviço Social, Psicologia,

Educação Física, Dança, Inclusão Digital e Atividades Socioeducativas, através de vídeos e da plataforma Zoom. O Serviço Social

desenvolveu atividades e acompanhou os idosos através de vídeochamadas, contatos telefônicos e atendimentos a familiares, a

fim de fortalecer vínculos e apoiá-los diante das dificuldades vivenciadas. A área de Psicologia acompanhou os idosos dando apoio

psicológico e realizou postagens nos grupos de WhatsApp com temas específicos para o mês: "Levando as ações para um

posicionamento mais afetivo para a vida", "Lembrança do dia 7 de setembro valorizando a cidadania", "Setembro amarelo" e

"Trabalhando a necessidade de estar em isolamento social". Todos os debates contaram com uma participação bastante

significativa dos frequentadores do EBV-II.   

Semanalmente foram realizadas as Manhãs de Louvor e o projeto Cidadania Digital Já trabalhou o passo a passo de como usar

corretamente o WhatsApp, apagar fotos e vídeos do celular. A instrutora de artesanato realizou contatos telefônicos, enviou

mensagens de texto e vídeos tirando as dúvidas sobre trabalhos manuais. A inclusão digital ofertou atividades socioeducativas,

desenvolveu trabalhos de revisão sobre Word, Excel, acesso à internet, teclado, demonstrou vídeos sobre brincadeiras e leituras. A

área de Educação Física disponibilizou vídeos sobre equilíbrio, fortalecimento de joelhos e orientações específicas para exercícios

funcionais para os idosos e o professor de dança desenvolveu as seguintes temáticas: Discotecas anos 70-80, forró eletrônico,

dança italiana, tarantela, zumba, country, coreografia, coordenação motora e outros. Foi realizada uma Live no canal da OVG no

YouTube sobre "Prática Dançante". As atividades fisicas alcançaram os idosos do CISF, CIVV, EBV I e II.

Centro Dia: Ofertou atendimentos de escuta qualificada e atividades on-line, visando a melhoria da qualidade de vida do idoso e

familiares. O Serviço Social vem desenvolvendo suporte junto aos idosos através de contatos telefônicos para compreender como

estão passando neste momento difícil de pandemia. Os usuários alegam sentir muita falta da socialização e qualidade de vida

ofertada pela instituição, reforçaram seus anseios relatando que estão na torcida para que tudo isso passe logo para retomarem às

atividades habituais e melhorar seu bem-estar. A inclusão digital, dança, educação física e nutrição mantiveram atividades on-line,

postando vídeos e promovendo orientações e interações com os membros do grupo. O material educativo produzido pelo setor de

Nutrição sobre a redução da quantidade de sal na comida foi enviado aos idosos, com intuito de promover melhorias nos hábitos

alimentares.

O Espaço Bem Viver I ( EBV-I) manteve as ações socioeducativas não presenciais com oficinas ocupacionais, ligações telefônicas,

conversas pelo WhatsApp e Zoom, Youtube e outros. A equipe técnica desenvolveu atividades com a finalidade de apoiar, orientar

e acompanhar os idosos inscritos, bem como estimular a manutenção do vínculo com a unidade. As abordagens também

envolveram familiares (filhos, esposos), visando ampliar e apoiar a rede familiar. Foram feitos vídeos pela área de Psicologia sobre

prevenção ao suicídio, em referência ao "Setembro Amarelo". Continuou-se também com as Manhãs de Louvor, às segundas-

feiras, onde os frequentadores e equipe estão coordenando alternadamente as orações. Aconteceram, ainda, as atividades de

educação física e de dança para trabalhar a coordenação motora dos idosos.

No CISF, a atenção da equipe técnica, com foco na assistência social, possibilitou a redução da situação de vulnerabilidade social,

além de amenizar momentos conflituosos durante a pandemia. A inclusão digital deu suporte à área técnica com edições de vídeos

e interação com os membros dos grupos. O setor de Nutrição produziu material educativo para instruir sobre a redução da

quantidade de sal na comida e foi enviado aos idosos, com intuito de promover melhorias nos hábitos alimentares.

No CIVV, dentre as atividades desenvolvidas e disponibilizadas pela equipe multiprofissional, destacamos as aulas de alongamento,

exercícios resistidos e cardiorrespiratórios; aulas de dança, zumba e coreografia on-line; fortalecimento espiritual com a manhã de

louvor (todas as segundas-feiras e mediação de um idoso ou colaborador); inclusão digital (apoio técnico com os aplicativos);

Psicologia (divulgação de vídeos e mensagens de fortalecimento emocional) e acolhimento e suporte emocional.

As ações desenvolvidas têm o propósito de ampliar o acesso dos idosos aos serviços socioassistenciais ofertados, mesmo com as

dificuldades enfrentadas com a tecnologia. Buscamos fortalecer o vínculo comunitário entre os idosos frequentadores, residentes e

colaboradores, com foco na diminuição dos efeitos negativos do isolamento/distanciamento social, com vivências que

despertaram autonomia e melhoria da qualidade de vida.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): Os Centros de Idosos Sagrada Família (CISF), Vila Vida (CIVV) e

Espaços Bem Viver I e II (EBV I e II) seguiram com os protocolos de prevenção no combate à Covid-19, em consonância com as

normativas sanitárias vigentes. As unidades desenvolveram ações voltadas para a Semana da Pátria, com a divulgação de vídeos

que retrataram o civismo, a independência e cultura do nosso país. Considerado o mês de prevenção à depressão e ao suicídio, o

tema “Setembro Amarelo” foi trabalhado com diferentes ações de orientação e esclarecimentos ao público-alvo, com a divulgação

de vídeos (inclusive o produzido pela OVG) e mensagens nas redes, bem como incentivo à participação na Live do Projeto OVG Com

Ciência, no canal da OVG no Youtube, que teve como convidada a psicóloga e professora doutora em Psicologia Maíra Magri. Outra

data trabalhada foi o “Dia da Arvore”, com o intuito de abordar a importância da preservação dessa riqueza natural. Os idosos

atendidos foram motivados a registrar imagens ao lado das árvores das suas casas.
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Instituição de Longa Permanência Para Idosos - ILPI Asilar: A equipe atuou no sentido de promover o bem-estar dos idosos e

garantir a proteção à saúde, mantendo todas as medidas de prevenção à disseminação do vírus. Após a testagem nos residentes e

colaboradores, constatando que todos estão negativados, promovemos ações com o intuito de alegrar e motivar os idosos. Foi

concedida pela Coordenação, em alinhamento com a Geriatria, a permissão para que as famílias adentrassem a unidade,

promovendo um momento mais confortável e de grande emoção. Para que esse momento acontecesse, realizamos a demarcação

no pátio, embaixo das mangueiras (ar livre), respeitando o distanciamento social, e proporcionando mais alegria entre os idosos,

resultando em grande fortalecimento de vínculos.

O Serviço Social permaneceu intermediando as visitas entre os familiares e os idosos, realizou cronograma de agendamento,

estabeleceu critérios quanto a quantidade de pessoas permitidas na unidade, com horário limitado, na intenção de promover

maior interação da família, não perder o controle dos protocolos internos e empenhados em prover meios e cuidados necessários

ao bem-estar e proteção dos idosos assistidos na ILPI. Estabelecemos rodízio entre a equipe técnica para monitoramento das

visitas.

Houve articulação junto ao CRAS da Região Sul, localizado na Vila Redenção, para atualização das informações referentes ao

recadastramento no Cadúnico, pois o objetivo é mantê-los ativos na garantia do direito adquirido. Participação no Conselho

Municipal dos Direitos Humanos para garantir e monitorar a inclusão das políticas públicas na proteção e efetivação dos direitos

humanos. 

Com a ocorrência de dois óbitos neste mês, acompanhamos a família prestando todo suporte e orientações sobre a parte

burocrática quanto a registro, velório e sepultamento. O Serviço Social também contribuiu na elaboração de relatórios técnicos

(CEBAS, CENSO SUAS, dentre outros), referentes à Política de Assistência Social.

A Psicologia realizou atendimento e atividades, visando proporcionar bem-estar e qualidade de vida, além do fortalecimento dos

vínculos dos idosos com seus familiares por meio dos recursos tecnológicos. O setor de Fonoaudiologia manteve os atendimentos

individuais e reabilitação de pós Covid-19. Realização da “dieta do prazer” para pacientes com gastrostomia, no qual obtivemos um

resultado muito positivo. Realizado trabalho interdisciplinar com o setor de Nutrição, sendo que a somatória de conhecimentos

proporcionou mudança de alimentação aos moradores que necessitam ingerir alimentos mais pastosos. Após a implantação de

uma nova dieta, que preconiza mais variedade na apresentação, além de realçar os sabores, a aceitação foi unânime, melhorando a 

ingestão e contribuindo para um maior prazer durante a alimentação. Foi realizado o “desmame” de sonda nasoenteral de uma

idosa, passando para uma alimentação via oral exclusiva e proporcionando uma melhor qualidade de vida.

O suporte nutricional aos idosos que foram acometidos por Covid-19 continuou sendo realizado durante esse mês. A

suplementação dos idosos é necessária até 21 dias após a alta para uma melhor recuperação. A Psicopedagogia atuou na

estimulação da memória, coordenação motora, com vários objetos pedagógicos. Foi apresentado aos idosos jogos interativos pelo

tablet, com o objetivo de interagir com a tecnologia. A Musicoterapia, aliada a dança, vem proporcionando momentos de alegria,

descontração e alívio para os idosos. O trabalho do educador físico auxilia na reabilitação de movimentos. O setor de estética e

beleza atua no aumento da autoestima e cuidados com a higiene pessoal dos idosos.

A Geriatria intensificou os atendimentos, pois os residentes do HUGO voltaram a atender na unidade sob a supervisão da médica

alocada, resultando na ampliação de ações para com cada idoso. Uma das ações iniciadas foi a implementação de avaliação

geriátrica ampla (AGA) com testes de rastreios cognitivos, nutricionais e funcionais. Realizadas reuniões com equipe

multidisciplinar para estudo de caso de alguns idosos. Alinhamento com familiares sobre estado clínico de um dos residentes que

está sob acompanhamento paliativo. A Enfermagem vem sistematizando os cuidados junto aos idosos, no intuito de minimizar as

sequelas pós Covid-19. Reforçado junto a equipe de técnicos e cuidadores a importância do atendimento humanizado, mantendo

sempre um ambiente saudável, acolhedor entre todos os envolvidos.

Casa Lar: No CISF, com o resultado da testagem geral negativada, foi possível a retomada de algumas atividades para promover

maior socialização e entretenimento entre os residentes. Assim, realizamos atividades para celebrar a chegada da primavera,

ressaltando esse momento como um marco de renovação da vida, rodas de conversa sobre prevenção ao suicídio, festival de

sorvete, bingo terapêutico, dentre outras. Foram repassadas cesta de alimentos, resultando na economia doméstica dos

moradores desta modalidade.

O serviço de Psicologia realizou atendimentos individuais diários, referentes às histórias de vida, traumas, sofrimentos psíquicos,

conflitos conjugais, interpessoais, quadros de ansiedade e sintomatologia depressiva e fez os encaminhamentos necessários para

terapia medicamentosa, visando gerar mais autonomia, qualidade de vida e bem-estar aos idosos. 

O Serviço Social segue realizando atendimentos de acolhimento, escuta, orientações na área social, fortalecimento de vínculos

junto aos residentes, além do suporte bancário, compras em supermercados, estendendo a atenção também aos que estão

temporariamente afastados. O Setor de Educação física continuou com as atividades ao ar livre para preservar a saúde dos idosos.

O índice de participação aumentou e foi aplicado rodízio entre os moradores contemplando todos.
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Destacamos o trabalho da equipe multiprofissional, com atendimentos individuais, humanizados, seguindo os protocolos de

prevenção à Covid-19. Realizada palestra da Psicologia e Fisioterapia, com o tema “Inspira, expira e não pira”, voltada ao

fortalecimento pulmonar e relaxamento. Registramos o retorno gradativo de algumas atividades coletivas, como alongamento e

bingo terapêutico, com número reduzido de idosos. As atividades individuais ocorreram em todos os setores, como higiene e

beleza (corte, tintura, cuidados com a pele); artesanato (pinturas em material MDF e bordados); inclusão digital (orientações de

armazenamento e limpeza de arquivos, aplicativos, planos de telefonia) e dança (zumba adaptada). Serviços bancários,

supermercados e medicamentos continuaram sendo realizados pela equipe. A desinfecção das embalagens é feita antes de serem

repassadas aos idosos. A equipe multiprofissional acompanha os idosos nas consultas. 

As parcerias internas com a Casa do Interior de Goiás (CIGO), com a oferta de refeições (almoço e jantar) nos fins de semana e

feriados; Banco de Alimentos, distribuição de verduras e frutas para os idosos; e Centro de Idosos Sagrada Família, consultas

médicas, foram mantidas. Como forma de fortalecer a cultura do voluntariado, recebemos, de forma virtual, o voluntário Pedro, do

Estado de São Paulo, que enviou vídeos para os idosos, recitando poemas e contando histórias do local onde reside. Os vídeos

foram repassados aos idosos que demonstraram curiosidade, alegria e interesse com a ação.

Continuidade na articulação com a rede socioassistencial e de saúde (pública e privada) para ampliar os serviços e auxílio aos

idosos. Realizado contato com o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS) sobre curativos e

disponibilidade de materiais; com a Secretaria Estadual de Saúde sobre retirada de medicamentos no Centro Juarez Barbosa; e com

a Clínica Brasil, sobre viabilização de descontos em consultas e exames. Essas articulações ampliam o acesso dos idosos atendidos

pela OVG aos direitos sociais.

As ações no combate à disseminação do novo Coronavírus ocorreram diariamente. Os moradores e colaboradores receberam mais

orientações sobre medidas preventivas e a necessidade de seguir o Plano de Contingência. As ações de higienização e desinfecção

de ambientes e equipamentos de uso individual e coletivo continuaram de forma intensificada. 

O setor de Fisioterapia vem desenvolvendo atendimentos individualizados para propiciar melhor atenção aos residentes

institucionalizados. 

Realizadas atividades artesanais voltadas à decoração da primavera para entretenimento e bem-estar dos idosos.

O setor de inclusão digital atuou na instrução sobre manuseio dos celulares, configuração de internet, pagamentos de boletos,

recuperação de senhas, dentre outros.

O setor de Nutrição ofertou suporte nutricional aos idosos dessa modalidade de acordo com as necessidades repassadas pela

equipe técnica. Neste mês, foram atendidos 3 idosos individualmente, sendo realizada prescrição de dieta e suplementação

nutricional. Foi realizado o acompanhamento da distribuição de alimentos advindos de doações, além da produção do almoço

comemorativo à chegada da Primavera.

A Fonoaudiologia priorizou os atendimentos individualizados, visando a prevenção das disfunções de linguagem oral, vocal e

outros. Foi iniciado um levantamento para identificar o acompanhamento sistemático dos moradores que apresentam limitações,

visando promover bem-estar contínuo. A equipe da Farmácia desenvolveu um bate-papo com os residentes, frisando a importância 

do uso correto dos medicamentos. Aproveitaram a ocasião para ofertar cartão de controle dos medicamentos indicados. A

Geriatria vem realizando acompanhamento junto aos moradores.

No CIVV, o mês começou com as ações voltadas para a semana da Pátria. Houve produção e exposição de trabalhos artísticos

(pinturas) e encontro dos idosos para fortalecer o civismo e o aspecto cultural do nosso país. Considerado o mês de prevenção à

depressão e suicídio, o Setembro Amarelo foi trabalhado com diferentes ações de orientação e esclarecimentos. Outra data

trabalhada foi o Dia da Árvore, com abordagem sobre a importância da preservação dessa riqueza natural. 

Ressaltamos que todas as ações desenvolvidas na unidade são baseadas nas normativas sanitárias vigentes e documentos

institucionais, desenvolvidos com muita atenção e cuidado, com ofertas de serviços e atividades que prezam pelo desenvolvimento

da autonomia e autocuidado. Isto posto, conseguimos manter e preservar a saúde dos idosos, principalmente no que tange a não

contaminação pelo novo Coronavírus, sem casos registrados de idosos e colaboradores durante o mês.  
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Diretora Geral

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Rogéria Ribeiro Bueno

Gerente de Gestão Integrada

Isadora de Fátima Lopes

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Wellington Matos de Lima

Diretor Administrativo e Financeiro

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretora de Ações Sociais

Goiânia, setembro de 2020.

No serviço Casa Lar do CISF e do CIVV, permaneceram as restrições de entradas de visitantes e saídas dos idosos residentes (apenas

serviços essenciais, como consultas médicas e serviços bancários) e as duas unidades participaram de mais uma etapa do Projeto

“Todos pela Saúde”, do Banco Itaú, em parceria com o Governo de Goiás, e receberam EPI's, materiais de higiene e desinfecção e

realização da segunda testagem de idosos e colaboradores, com o exame da Covid-19 (RT-PCR).
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MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
   RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º Termo Aditivo

    CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF
CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB

PLANO DE TRABALHO - EIXO 2: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE E JOVEM e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO

TRABALHO

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA 

CENTRO DE ADOLESCENTES 

TECENDO O FUTURO - CATF

Número adolescentes/jovens 

atendidos/mês
150 180

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA 

BORGES TEIXEIRA - CSDGB

Número adolescentes/jovens 

atendidas/mês
150 79

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS e INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - 

CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO

Causa: Com a pandemia do novo coronavírus, a unidade permanece com as atividades presenciais suspensas, mas o

acompanhamento está sendo realizado de forma virtual, há entregas de cestas de alimentos e hortifrutis e, em alguns casos,

atendimento presencial individual, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Realizamos atividades on-

line sobre Prevenção ao Suicídio e Introdução Alimentar para os Bebês, com as adolescentes/jovens frequentadoras do Programa

Meninas de Luz - CATF. Essas ações contribuíram para a superação da meta estabelecida.

Medidas implementadas/a implementar: Continuamos o acompanhamento dos adolescentes por meio de ligações, mensagens,

grupos de WhatsApp, atividades on-line e atendimentos presenciais, em casos de necessidade, fazendo com que os vínculos

permaneçam fortalecidos. Em razão dessas adaptações no atendimento, a OVG solicitou menos recursos financeiros para

execução dos serviços. Também estamos ofertando, semanalmente, cestas de hortifrutis, brinquedos e materiais de proteção

(máscaras e álcool 70%).

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de 

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

Causa: A unidade permanece com as atividades suspensas desde o dia 16/03/2020, em razão da pandemia do Covid-19. Diante

disso, houve uma redução na procura por atendimento, tendo em vista que as gestantes compõem o grupo de risco.

Medidas implementadas/a implementar: Enquanto a unidade estiver com as atividades presenciais suspensas, a equipe está

acompanhando/monitorando as adolescentes por meio de ligações telefônicas, mensagens em grupos de WhatsApp, visitas

domiciliares emergenciais, reuniões on-line pelo Zoom. Foram prestadas orientações e esclarecimentos em relação à gravidez e

cuidados com os bebês, bem como agendamentos para entrega de enxovais e kits de higiene, tendo como objetivo manter os

vínculos e auxiliar no estado emocional das gestantes. Ressaltamos que durante as visitas e entregas de enxoval, todas as medidas

de precaução estão sendo tomadas de acordo com as orientações da OMS. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o

cumprimento das metas estará diretamente comprometido, conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER,

SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para execução dos serviços.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de importância nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020 e Decreto

Executivo Estadual nº 9.685 de 29 de junho de 2020.
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A unidade segue com as atividades presenciais suspensas, devido a pandemia, entretanto, todas as quartas-feiras, no horário das

8h às 17h, abrimos a unidade para atendimento e orientação ao público assistido, bem como acompanhamento às adolescentes

grávidas que estão com o parto agendado no mês. Os demais atendimentos são realizados por meio de ligações, mensagens,

vídeochamadas e atividades on-line. Todas as normativas de segurança e prevenção à Covid-19 estão sendo obedecidas.

Foram realizadas atividades voltadas à Prevenção ao Suicídio (Setembro Amarelo), com mensagens, Live e vídeos produzidos pela

equipe de Comunicação da OVG com os colaboradores e voluntário da unidade. A unidade também produziu vídeo informativo

sobre introdução alimentar dos bebês para as adolescentes e jovens assistidas pelo Programa Meninas de Luz, com o apoio de

uma voluntária, formada em Fonoaudiologia. 

Com o objetivo de mobilizar parcerias e captação de recursos para ampliar os serviços, teve início o percurso formativo do

Programa Itaú Social Unicef (PISU), por meio de tutoriais, atividades e projetos interventivos. Ao final da programação, o Itaú irá

selecionar projetos para realizar repasses financeiros. Esta é uma oportunidade de capacitar a equipe e captar recursos

financeiros para a unidade. Assim, a equipe será capacitada entre 31/08 e 06/12/2020 e, ao final, será possivel apresentar um

plano de intervenção e pleitear recursos para apoiar o projeto. 

Foi formalizada uma parceria com a Faculdade ESUP (Escola Superior Associada de Goiânia), que disponibilizou 04 (quatro) bolsas

de estudo no curso de Pedagogia, modalidade EAD, para as adolescentes/jovens do CATF. O curso tem duração de 04 (quatro)

anos e será totalmente gratuito para as alunas. Para complementar a ação, está sendo viabilizada a contrapartida de bolsistas do

Programa Bolsa Universitária (PBU), que cursam a partir do 5º período de Pedagogia e participaram do Projeto Mentoria do Bem,

para auxiliar nas atividades, troca de experiências, acompanhar o desempenho e assegurar a continuidade do curso. 

Foram realizadas diversas ligações para os adolescentes, com o objetivo de fortalecer os vínculos, acompanhar a rotina, esclarecer

dúvidas sobre os serviços ofertados pela rede de atenção à saúde, como locais onde estão ofertando vacinas e testes do novo

coronavírus, auxílio emergencial, bem como efetuado levantamento da situação emocional, socioeconômica e de vulnerabilidade

das famílias. As informações também contribuíram na realização de triagem para as doações realizadas.

Todas as doações foram executadas em horários agendados, com o objetivo de evitar aglomerações. A doação foi feita

semanalmente para aproximadamente 60 famílias, sendo que a cada semana uma nova lista foi estruturada para que todas as

famílias inscritas no CATF fossem contempladas. 

Neste mês, foram entregues kits enxoval de bebê para gestantes inscritas no Programa e acompanhadas pela equipe. A biblioteca

do CATF está aberta todas as quartas-feiras e neste mês foram feitos empréstimos de livros aos adolescentes e familiares.

Mediante as ações executadas durante o mês, foi observado que os vínculos estão fortalecidos e com a entrega das cestas de

hortifruti, foi amenizado o efeito do impacto financeiro causado pela pandemia.

A equipe técnica entrou em contato com o CRAS, CREAS e Conselho Tutelar para fortalecer a articulação em rede. 

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO

Com a finalidade de apoiar, orientar e monitorar as adolescentes inscritas no Programa e continuar mantendo o vínculo com a

unidade, foram mantidas as ações socioeducativas não presenciais, como reuniões on-line, contatos e conversas pelo WhatsApp e

Instagram, ligações telefônicas, vídeos no canal da OVG no YouTube, dentre outras. Nas abordagens também falamos com

familiares (mães, avós e companheiros) para ampliar esse apoio à rede familiar.

Para tratar o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, foi publicado um vídeo, assim como também foi produzido um

vídeo com a fonoaudióloga Rafaela, voluntária do programa, para orientar as futuras mamães sobre a Introdução Alimentar e

conscientizá-las sobre a importância de uma refeição saudável e de qualidade. 

O setor de inclusão digital vem dando suporte à equipe com atualização de uma planilha cadastral das usuárias e também

desenvolvendo tutoriais explicativos para melhoria das atividades on-line. Entregamos kits de enxovais, fraldas descartáveis

infantis e cestas de hortifrutis, com o objetivo de contribuir na diminuição da vulnerabilidade das usuárias e seus filhos. O setor de

Artesanato tem desenvolvido oficinas ocupacionais e dado suporte nas ligações, em parceria com o Serviço Social e Psicologia,

mantendo o vínculo com as adolescentes.

Entramos em contato com os municípios onde o programa está em andamento para fazer o monitoramento das ações

desenvolvidas. 

Através de uma parceria com a faculdade ESUP, também foram contempladas com bolsas de estudos para o curso de Pedagogia,

na modalidade EAD, 04 (quatro) jovens atendidas no Programa Meninas de Luz. Da mesma forma, os bolsistas que participaram

do Projeto Mentoria do Bem auxiliarão essas jovens, por meio da contrapartida, visando acompanhar o desempenho e assegurar

a continuidade do curso.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
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Essa oportunidade e as ações realizadas impactam positivamente na vida das adolescentes e seus familiares, promovendo

fortalecimento de vínculos, garantia dos direitos sociassistenciais e contribuindo para a redução da situação de vulnerabilidade

que as adolescentes se encontram. 

Goiânia, setembro de 2020.

Rogéria Ribeiro Bueno Isadora de Fátima Lopes

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Diretora Geral

Gerente de Gestão Integrada Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais
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Prevista

350

2.290

700

0

Prevista

350

Prevista

260.855

Número de crianças atendidas/mês 713

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO Número de pessoas acolhidas/mês 135

Número de refeições servidas/mês 247.996

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - 

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

Número de famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco social atendidas/mês
1.165

UNIDADE EXECUTORA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM

Causa: Embora todas as medidas de previsibilidade das doações estejam sendo tomadas, a pandemia está provocando alterações

nos números e demandas. Os atendimentos com enxovais ultrapassaram a meta, bem como as famílias em situação de

vulnerabilidade e risco social, como retrato do cenário que vivemos e, também, da Campanha de Combate à Propagação do

Coronavírus, que continuou no mês de setembro.

Medidas implementadas/a implementar: Tendo em vista que o número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social

atendidas é excepcional e proveniente da Campanha, executada em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais e Governo de

Goiás, não há medidas saneadoras a serem implementadas. 

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

PLANO DE TRABALHO - EIXO 3: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

SOCIAL

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E 

PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

Número gestantes atendidas/mês 386

Número de cidadãos atendidos

(pessoas com deficiência, idosos, 

vítimas de queimaduras e outros)/mês

2.305

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ATENÇÃO SOCIAL AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

METAS FÍSICAS

Realizada

RESTAURANTE DO BEM - RB

(13 unidades)

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO

RESTAURANTE DO BEM - RB
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Tendo em vista a localização privilegiada da CIGO, com grande abrangência territorial dentro da Capital, durante o mês de

setembro intensificamos as articulações com os serviços mapeados nestas imediações e adjacências. É importante destacar que

na região há muitos estabelecimentos que prestam serviços em saúde. Com o objetivo de otimizar o tempo na realização dos

procedimentos, estrategicamente encaminhamos os usuários para atendimento nas proximidades, proporcionando maior acesso

às atividades e serviços ofertados, vivenciando experiências que muito contribuem na construção de projetos individuais e

coletivos, desenvolvendo a autoestima, autonomia e sustentabilidade.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM

Causa: O momento ainda é crítico e continuamos cumprindo as condutas para a prevenção e controle de infecções pelo novo

coronavírus em instituições de acolhimento. Tendo em vista a eficácia das normas protetiva adotadas e sem registro de casos

entre os usuários, na segunda quinzena de setembro, a fim de aumentar a quantidade de pessoas atendidas para aproximar da

meta pactuada no 16° TA, demos início à retomada dos atendimentos e foram liberadas 50% da totalidade dos leitos para atender

também outras especialidades médicas, além da oncologia e casos emergenciais.

Medidas implementadas/a implementar: Manutenção das medidas implementadas nesse período de pandemia, como

distribuição das refeições em marmitex, sem o uso dos salões das unidades para evitar aglomerações, e conscientização sobre a

prevenção ao coronavírus. Permanecem as parcerias emergenciais com as Secretarias Municipais de Assistência Social de Goiânia

e Luziânia. Enquanto a situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará diretamente comprometido,

conforme relatado no Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565.

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

Considerando a proximidade do período chuvoso, o atendimento retornou para o espaço físico da Gerência, mas de modo a

obedecer todas as recomendações das autoridades sanitárias como distanciamento, dispensers de álcool gel, equipe bem

paramentada, máscaras disponíveis para aqueles que não estiverem utilizando ou que estejam em condições visivelmente

precárias. A sanitização da estrutura física acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras. A todos os usuários que recebem

benefícios também foi acrescida uma doação de 5 máscaras de tecido, como medida de combate a propagação do vírus.

A equipe da Gerência (administrativos, estagiários, assistentes sociais) participou em peso das capacitações promovidas pela

Gerência de Gestão Social e Avaliação, com temas relevantes como "população em situação de rua", "comunicação e assistência

social", "vigilância socioassistencial", "violência contra crianças e adolescentes" e "tradução/leitura de indicadores sociais", como

forma de qualificação e atualização sobre temas tão relevantes e com os quais lidamos diariamente nos atendimentos. Setembro

foi o mês que registrou maior procura para atendimento por parte dos municípios, totalizando 127 municípios atendidos.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Prazo para tratar a causa: Até que a situação de emergência de Saúde Pública de Importância Nacional esteja encerrada e de

acordo com as medidas adotadas pelo Governo de Goiás, em atendimento ao Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e

Decreto Executivo Estadual nº 9.685, de 29 de junho de 2020.

Medidas implementadas/a implementar: Em cumprimento às orientações para prevenção e controle de infecções pelo novo

coronavírus em instituições de acolhimento, a unidade continua atendendo a Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA nº

01/2020. Tão logo as medidas restritivas sejam flexibilizadas, o atendimento regular aos usuários será retomado, mas enquanto a

situação de pandemia estiver instalada, o cumprimento das metas estará diretamente comprometido, conforme relatado no

Ofício desta Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos

financeiros para execução dos serviços.

Causa: Embora a situação socioeconômica de parte do público-alvo do Restaurante do Bem tenha sido bastante afetada durante a

pandemia, temos muita oscilação no número de usuários atendidos em função do isolamento social e/ou quarentena, pois nosso

público também é formado por idosos. Diante disso, essa variação para mais ou para menos vem ocorrendo desde o início da

pandemia.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - 

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS
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O Setor de Nutrição forneceu refeições (marmitex) para os idosos da Vila Vida, em virtude da pandemia e a orientação para que

pessoas idosas permaneçam em isolamento social. Essas refeições foram servidas aos finais de semana e feriado, lembrando que

todo o cardápio é elaborado de forma criteriosa para atender a demanda dos usuários da CIGO, moradores do CIVV, além das

dietas especiais elaboradas de acordo com as recomendações médicas.

A equipe de Enfermagem realizou reunião socioeducativa, abordando os principais pontos das normas e rotinas de funcionamento 

da unidade, com espaço para usuários e acompanhantes fazerem suas ponderações, agradecimentos e sugestões. Realizamos

controle diários de sinais vitais, entrada e saída para exames, aplicação e orientações sobre as medicações e consultas com a

enfermagem para sanar dúvidas sobre as informações recebidas durante a consulta médica. Com isso, reduzimos gastos com

transporte e permitimos que o usuário continue de repouso e tenha uma melhor recuperação. Temos planilhas diárias de mapa

de ocupação de usuários e acompanhantes com data de admissão, região e qual é o tratamento que está sendo feito no

momento, controle de temperatura de colaboradores, usuários e equipe terceirizada, mapa diário de produção de enfermagem,

registro de admissões, altas, mapa de produtividade com resumos no final do dia.

O serviço de Psicologia, com o objetivo de minimizar os efeitos causados pelas doenças que trouxeram os usuários até a unidade e

pelo momento atual que estamos vivendo, tem realizado semanalmente grupos de oração como alternativa de suporte

emocional, bem como aceitação, elaboração e superação no que diz respeito ao adoecimento. Realizou palestra com o tema

"Setembro Amarelo", em conjunto com a Enfermagem, onde enfatizaram a valorização da vida e prevenção ao suicídio.

Promoveu, ainda, uma palestra aos colaboradores da unidade com tema "Cuidando uns dos outros", trazendo reflexões acerca da

importância de cada um, automotivação e integração. Dando continuidade às atividades propostas durante os grupos

terapêuticos, foram trabalhados textos reflexivos com os temas: "A assembleia" e "Bom dia, boa tarde e boa noite”, com foco nas

relações de boa convivência em espaço coletivo, empatia e gratidão. As demais atividades foram realizadas normalmente:

acolhimento, visita aos leitos, acompanhamentos, atendimentos individuais, reuniões socioeducativas, dentre outros.

O Serviço Social realiza continuamente busca ativa, articulações em rede com o objetivo de expandir a quantidade de municípios

atendidos e, consequentemente, ampliar o número de pessoas com acesso aos benefícios ofertados. Orientações individuais

durante o acolhimento no que se refere as normas da casa, encaminhamentos internos e externos, participação nas atividades em

grupos e eventos, agendamentos de consultas, atendimento social familiar e outros, impactando na proteção social com maior

acesso à rede socioassistencial.

Ações socioeducativas são realizadas com o objetivo de minimizar o estresse e a ansiedade durante o tratamento de saúde e

promover melhorias na qualidade de vida dos usuários. As atividades têm contribuído para aprendizagem, socialização,

integração, descontração e troca de experiências. Também trabalham o raciocínio, o cognitivo, coordenação motora e o despertar

de habilidades, onde o lúdico e a criatividade contribuem no desenvolvimento intelectual e global dos usuários, ou seja, cidadãos

conscientes e participativos. Foram realizadas oficinas pedagógicas; decoração mural cultural, seguidas de escritas pelos usuários

sobre a "Independência do Brasil", confecção de flores para a "Primavera" com decoração do mural e da unidade, tarde musical

da Primavera, seguida de mensagens lidas pelos usuários, bingo e sorteio de brindes, reciclando tecidos e caixas de leite,

patchwork em garrafas e atividades caça palavras. Finalizamos o mês com a comemoração dos aniversariantes, integrando

usuários e colaboradores.

Intensificamos a articulação em rede e parcerias, dentre as quais destacamos: os CRAS vinculados aos dez municípios goianos

onde temos instalados os Restaurantes e as unidades da OVG - Gerência de Voluntariado e Parcerias Socias e Programa Meninas

de Luz -, para garantir aos usuários o acesso aos benefícios com qualidade e agilidade. Continuidade da parceria com as

Secretarias Municipais de Assistência Social de Goiânia e de Luziânia, oferecendo marmitas para pessoas em situação de rua,

entre outros usuários em situação de vulnerabilidade social, enquanto perdurar a pandemia do novo coranavírus. Foi efetivada a

parceria com o CRAS de Minaçu para realizarmos o Plantão Social. Trabalho de conscientização dos usuários sobre o

distanciamento social, enquanto aguardam na fila para retirar a refeição. O tema da ação social esse mês foi “Setembro Amarelo”,

que aborda a saúde mental e a importância da prevenção ao suicídio. A equipe técnica participou de oficinas on-line, com o

objetivo de atualizar informações e esclarecer dúvidas sobre os temas abordados e interpretação de indicadores sociais, com a

finalidade de melhorar as informações prestadas aos usuários.

Em setembro, as ações realizadas nas unidades do Restaurantes do Bem continuam sendo executadas observando as medidas

sanitárias. Repassamos orientação sobre prevenção e cuidados com a saúde pessoal e familiar e uso obrigatório de máscaras de

proteção, por meio de cartazes e atividades dos Fiscais. Visando evitar aglomerações e diante da necessidade ainda maior de uma

alimentação saudável e nutritiva à população de rua e dos mais vulneráveis que frequentam os Restaurantes do Bem,

continuamos com a entrega de marmitex, sem a utilização dos salões dos restaurantes, mas assegurando o fornecimento de

refeição a milhares de usuários em situação de vulnerabilidade social.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - RESTAURANTE DO BEM
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Realizamos reunião com os fiscais, no dia 10/09, para esclarecimentos de dúvidas, sugestões, avaliações e feedback dos trabalhos

realizados no decorrer do mês. Outras reuniões e atividades foram realizadas para promover melhorias na gestão do programa:

Dia 29/09, reunião com a Gerência de Tecnologia de Informação para apresentar as necessidades para desenvolvimento de

sistema informatizado no Restaurante do Bem. Em 30/09, reunião com a Diretora de Ações Sociais para apresentação e aprovação

dos projetos elaborados pela equipe. Ainda nesse mês, visita técnica da nutriciosista para monitoramento, fiscalização, bem como

outras demandas dos Restaurantes do Bem de Anápolis (Centro e UEG).

Diretora Geral

Goiânia, setembro de 2020.

Rogéria Ribeiro Bueno Isadora de Fátima Lopes

Gerente de Gestão Integrada Gerente Estratégica de Planejamento e Governança

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Permanece a parceria emergencial com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia, em relação a distribuição de 200

(duzentas) marmitex dia. Esta ação totalizou, no mês de setembro, 4.200 (quatro mil e duzentas) refeições repassadas

gratuitamente pela OVG à população de rua. A mesma parceria realizada com o município de Luziânia, através da Secretaria de

Assistência Social, retira todos os dias 100 marmitex na unidade do Setor Estrela Dalva e realiza a distribuição aos vulneráveis.

Essa ação totalizou 2.100 (duas mil e cem) refeições com subsídio de 100% pela OVG.
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Prevista

110

35

30

Prevista

100

Prevista

0

0

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E 

AVALIAÇÃO - GGSA
Número de municípios atendidos/mês 128

Prazo para tratar a causa: Novembro / 2020.

           PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO           

NATAL DO BEM
Número de brinquedos doados 0

Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel 0

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES

CAPACITAÇÃO TÉCNICA A GESTORES MUNICIPAIS E COORDENADORES DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

Causa: O início do semestre foi marcado por um grande número de instituições assessoradas, tendo em vista que na busca ativa

pela atualização dos dados cadastrais, muitas delas aproveitaram a oportunidade para receberem capacitação sobre determinado

tema (editais, voluntariado, entre outros), de modo que quase não houve procura ou adesão nas capacitações posteriores

oferecidas. Da mesma forma, o voluntariado, um grande número de pessoas participou da Live de capacitação em agosto e a

demanda foi reduzida em setembro.

A pandemia também é outro fator bastante influenciador, considerando que o apoio às entidades sociais está em absoluta

evidência como resultado do fortalecimento das parcerias e arrecadações. Com o aumento das carências da população, em

setembro, diversas instituições receberam cestas básicas, alimentos, equipamentos de proteção individual e, também, benefícios

eventuais. 

Medidas implementadas/a implementar: Busca ativa para assessoramento das instituições. O comprometimento de algumas

metas pela situação de pandemia, que provocou a suspensão dos atendimentos presenciais, foi relatado no Ofício desta

Organização nº 722/2020-DIGER, SEI nº 202000058002565. Em contrapartida, a OVG solicitou menos recursos financeiros para

execução dos serviços.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

Número pessoas capacitadas/mês 37

Número entidades sociais 

assessoradas/capacitadas/mês
12

Número entidades sociais apoiadas/mês 152

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

PLANO DE TRABALHO - EIXO 4: REDE DE VOLUNTARIADO, INVESTIMENTO E PARCERIAS SOCIAIS

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO - GGSA

CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E 

PARCERIAS SOCIAIS - GVPS
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÍVIO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E ESTÍMULO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL

CAPACITAÇÃO TÉCNICA A GESTORES MUNICIPAIS E COORDENADORES DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

Causa: Não é o mês de execução do projeto, mas informamos a evolução das ações executadas.

Causa: Foi mantido o cumprimento das metas que foram estipuladas em cronograma, aumentando a rede de parcerias entre os

municípios, numa atuação conjunta com o Gabinete de Políticas Sociais, que esteve presente em todo o processo. A meta física

era chegar a 100 municípios participantes e chegamos à marca de 128 atendidos, todos com assinatura de termo de adesão e com

participação nas atividades da Gerência.  

Medidas implementadas/a implementar: Foram realizadas reuniões on-line para efetivar e instrumentalizar o diálogo com os

trabalhadores e gestores do SUAS. Em contrapartida, obtivemos uma grande receptividade dos municípios que demonstraram

muito interesse pelos Debates Sociais, Oficinas e Minicursos, que são uma ferramenta para fortalecer os processos de trabalho

dentro da Assistência Social, por meio de eixos temáticos das vivências e práticas do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

Outra importante parceria também foi efetivada este mês. A OVG e a Faculdade ESUP uniram-se para que jovens em situação de

vulnerabilidade social consigam ter acesso ao curso superior. O Acordo de Parceria garante bolsas de estudos, no curso de

Pedagogia, modalidade Ensino a Distância (EAD), para frequentadores de programas da Organização e moradores da comunidade

Kalunga, com seleção por meio de vestibular on-line ou nota do Enem. A ESUP tem a preocupação de realizar ações de

responsabilidade social e viu na OVG, entidade referência no atendimento às pessoas mais vulneráveis, a oportunidade de

oferecer 13 bolsas de estudos para ajudar aqueles queiram fazer o curso, mas que não tinham condições financeiras.							

As oficinas com eixos temáticos voltados à Assistência Social foram finalizadas em setembro. Está em desenvolvimento final, a

Plataforma Virtual da Gerência, onde serão regidas as ações e atividades como os minicursos, oficinas, workshops, dentre outras

informações que serão implementadas pelo Sistema de Informações da Gerência de Gestão Social e Avaliação. Foi elaborado o

Caderno de Debates Sociais - Minicursos I, que serão executados durante o mês de outubro, com 3 aulas para os trabalhadores e

gestores do SUAS. Os temas são: “Antes e Depois do ECA”; “Família Acolhedora”; “Proteção à mulher”; “Desemprego e Variáveis”;

“História da Transferência de Renda no Brasil”. Todos esses eixos temáticos já foram contemplados com inscrições. Cada curso

gerou 50 vagas, totalizando 250 inscrições feitas, em todos municípios que assinaram o Termo de Adesão junto à OVG. Esse

caderno entrará também na Plataforma Virtual, sendo disponibilizado para todos os trabalhadores e gestores do SUAS.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CAPACITAÇÃO TÉCNICA A GESTORES MUNICIPAIS E COORDENADORES DE PROTEÇÃO 

BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

Foi realizada, em parceria com o Banco de Alimentos, capacitação para as instituições cadastradas com o tema "Atividades de

Educação Alimentar e Nutricional". Setembro é o mês em que se discute e realiza ações de prevenção ao suicído e a GVPS não

ficou fora desta campanha, buscou parceria com uma doutora em Psicologia e promoveu, juntamente com a equipe do Programa

Bolsa Universitária, uma Live no YouTube, no canal da Organização, totalizando mais de 9 mil visualizações. Outra importante

ação a ser destacada, foi a articulação para trazer até a OVG o trailer do Hemocentro para coleta de sangue dos colaboradores,

prevista para o dia 1º de outubro. Ao término do mês, 76 colaboradores e convidados haviam disponibilizado seus nomes para

participarem da ação. Também foram intensas as atividades de planejamento para o assessoramento em 2021 e ferramentas para

integrar ainda mais os serviços de atendimento ao cidadão e parcerias sociais através das entidades, com estudo de melhorias no

sistema. Foram realizadas articulações junto a Gerência de Gestão Social e Avaliação para verificar a possibilidade de utilizar a

expertise dos professores para trabalhar temas de empoderamento e informação com as instituições cadastradas. 

Medidas implementadas/a implementar: O processo de aquisição dos brinquedos está em andamento, com previsão de início de

entrega para outubro. Foi formada uma Comissão para cuidar do Natal na Praça Cívica e começaram as discussões sobre o

formato do evento este ano, em razão da pandemia.

Prazo para tratar a causa: Dezembro / 2020.
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Goiânia, setembro de 2020.

Um dos impactos significativos que houve ao longo do mês, além do retorno efetivo dos municípios na participação das atividades

propostas, foi o processo de escuta e avaliação da vida dos usuários do Cadastro Único durante a realização da pesquisa

qualitativa, realizada nos CRAS de 17 municípios. A seleção dos municípios teve como base a identificação daqueles com maior

vulnerabilidade, distribuídos nas diversas regiões do Estado. Isso trouxe uma dinâmica importante no processo de travessia e

Proteção Social da família, pois a escuta é o primeiro passo pra entender e avaliar as desproteções sociais vividas pelos usuários.

Todos os municípios que foram contactados pela equipe da GGSA foram receptivos e as pessoas dos grupos operativos que

participaram com essas informações de suas vidas foram bem receptivas.

Diretor Administrativo e Financeiro

Gerente Estratégica de Planejamento

 e Governança

Diretora de Ações Sociais

Rogéria Ribeiro Bueno Mariane Aquino Caetano

Gerente de Gestão Integrada Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos

Isadora de Fátima Lopes Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Diretora Geral

Wellington Matos de Lima
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Bolsa

Bolsa

PLANO DE AÇÃO PARA METAS NÃO CUMPRIDAS OU EXCEDIDAS NO MÊS AVALIADO

Causa: O indicador de Eficácia do Programa Bolsa Universitária é o percentual de atendimento da meta física que consta no Plano

de Trabalho pactuado no Contrato de Gestão. O resultado referente ao mês de setembro/2020 foi de 110,0% de atendimento à

meta prevista.

Destaca-se que o número de bolsistas integrais superou a quantidade prevista devido ao efeito positivo nas notas médias obtidas

pelos estudantes, provavelmente decorrente do novo formato remoto de aulas e avaliações promovidos pelas instituições de

ensino. Isto porque a nota média mínima 8,0 é requisito para manutenção do benefício da bolsa integral previsto na Lei Estadual

nº 17.405/11. Sendo assim, com o melhor desempenho global dos beneficiários, a quantidade de previstas para integrais foi

majorada. Aqueles que não atingem esse aproveitamento ficam como bolsista parcial até conseguir a nota mínima para retorno à

condição mais benéfica.

Devido às recomendações de combate à Covid-19 e seus impactos, foi necessária a continuidade da soma de esforços por toda a

Administração do Programa, as quais, traduzidas em ações, está sempre observando a legislação e o regulamento vigentes para a

realização do resultado. Portanto, a performance apresentada permanece positiva, cumprindo eficazmente a repactuação das

metas do Contrato de Gestão contidas no 16º Aditivo, evidenciando também a eficiência quanto aos recursos utilizados.

Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas saneadoras a serem implementadas.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

1 - O Programa Bolsa Universitária iniciou em julho de 2020 a execução das ações do Plano de Trabalho referente ao Acordo de

Cooperação Técnica, firmado entre a OVG e o Instituto Mauro Borges (IMB), no qual pesquisadores da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) cumpriram, em setembro, a entrega da Nota Técnica relativa aos itens propostos para a

reformulação do Programa. A Nota Ténica tem o objetivo de validar propostas internamente concebidas e recomendar outras com

base em pesquisas teóricas e por meio de análises estatísticas/econométricas.

O estudo desenvolve o comparativo entre o desenho do Programa atual e o novo formato proposto, evidenciando questões

cruciais para a obtenção de impacto positivo da política pública sendo abordado da seguinte forma: avaliação da focalização e

efetividade; comparativo entre as regras atuais e novas propostas; propostas alternativas para mecanismo de

seleção/classificação; apêndices com simulações na base de dados do PBU; 

2 - O fortalecimento da capacitação profissional dos beneficiários do Programa, por meio do aumento na qualidade dos cursos on-

line ofertados e do alinhamento destes às áreas de formação do estudante tem sido uma prioridade para o segundo semestre de

2020. Essa prioridade impacta no efetivo acúmulo de conhecimento por parte do bolsista, contribuindo diretamente para sua

formação. Para tanto, a Gerência de Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho promoveu reunião virtual com a Fundação

Bradesco para viabilização de Acordo de Parceria, o qual permitirá que o PBU oferte cursos na área de idiomas, programação e

tecnologias, fator que amplia o leque de capacitações que são oferecidas atualmente para o adimplemento da contrapartida;

3 - Com o objetivo de acompanhar a situação socioeconômica do bolsista, bem como verificar a sua condição para permanência no 

Programa, a partir da observação à legislação pertinente, a Gerência de Inclusão e Monitoramento Social realizou neste segundo

semestre, até o mês de setembro, o total de 1.099 análises de processos de renovação. Destes, 793 tiveram pareceres favoráveis

e os outros 306 estão com pareceres preliminarmente desfavoráveis, cabendo ainda análise complementar da assistente social

responsável ou envio de documentação por parte do bolsista;

Nº Bolsa Universitária Integral/mês 630 1.094

Nº Bolsa Universitária Parcial/mês 7.500 7.850

SERVIÇO PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JOVEM E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

DISCRIMINAÇÃO METAS FÍSICAS

Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) Bolsa
Prevista Realizada

8.130 8.944

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º Termo Aditivo

PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA - PBU

PLANO DE TRABALHO - EIXO 5: INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020
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 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora Geral

Isadora de Fátima Lopes Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Gerente Estratégica de Planejamento e Governança Diretora de Ações Sociais

Wellington Matos Lima Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Gerente de Gestão e Controle de Informações do PBU Diretora do Programa Bolsa Univesitária

5 - No intuito de aprimorar o relacionamento com o beneficiário e da promoção de experiências aos estagiários do curso de

Administração envolvidos na Central de Relacionamento, foram iniciadas, em setembro, as ações referentes ao Programa de

Melhoria Contínua da Central de Relacionamento do PBU. A iniciativa conta em sua fase inicial com as seguintes ações:

a) Pesquisa, avaliação e conclusão a serem apresentadas à Gerência, referentes às plataformas oficiais de comunicação via

Whatsapp disponíveis no mercado. A finalidade é eliminar instabilidades e obter recursos adicionais de comunicação com o

bolsista;

b) Rotina de capacitação por meio de cursos on-line, dentre aqueles já reconhecidos pelo Programa, no qual cada estagiário terá a

oportunidade de realizar, em horário de trabalho, o aperfeiçoamento de seus conhecimentos a serem aplicados na prática,

contribuindo para a gestão da Central;

6 - No mês de setembro, a Diretoria do PBU somou esforços com a Diretoria de Ações Sociais da OVG na realização da Campanha

Setembro Amarelo. A iniciativa, já reconhecida a nível nacional, tem o objetivo de disseminar informação para prevenção e

redução do número de suicídios. A ação contou com a promoção de uma Live do projeto iniciado no primeiro semestre de 2020, o

Projeto OVG com Ciência, tendo como convidada a psicóloga e professora doutora em Psicologia Maíra Magri. O vídeo publicado

na plataforma do YouTube conta com mais de 9.600 visualizações.

Goiânia, setembro de 2020.

Fernando Henrique Ferreira Rocha Rúbia Erika Prado Cardoso

4 - No contexto restritivo que ainda vivenciamos em decorrência das medidas de proteção contra a disseminação da Covid-19, a

Central de Relacionamento do PBU continua sendo uma grande aliada na comunicação efetiva com o bolsista. Os atendimentos

presenciais permanecem suspensos e todo o relacionamento com o bolsista tem sido realizado principalmente via Whatsapp,

telefone e pela Central de Informações do Bolsista no sítio eletrônico da OVG.

Registra-se o importante número de cerca de 12.000 atendimentos contabilizados nos painéis de gestão, no período de julho a

setembro, sendo que 69,8% foram realizados via ferramenta de Whatsapp e 27,6% via telefone. Destaca-se que o importante

serviço tem tido avaliação demasiadamente positiva, tendo em vista o resultado da pesquisa de satisfação obtida por meio da

plataforma que se opera o Whatsapp. Dos bolsistas que responderam à pesquisa, 97,9% consideraram o atendimento entre ótimo

e bom;
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Gerente Estratégica de Planejamento e Governança Diretora de Ações Sociais

Wellington Matos de Lima Rúbia Erika Prado Cardoso

 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora do Programa Bolsa Univesitária
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Goiânia, setembro de 2020.

Isadora de Fátima Lopes Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

As doações do Banco de Alimentos estão deixando os pratos coloridos e mais nutritivos. As famílias em situação de vulnerabilidade

social estão mudando suas refeições diárias, pois o programa orienta entidades sociais e donas de casa sobre o aproveitamento

integral de frutas e verduras para evitar o desperdício e garantir uma alimentação saudável. A OVG e o Governo de Goiás atendem

mensalmente uma média de 288 famílias e 126 instituições. De janeiro a setembro deste ano, foram doados quase 1.010 toneladas

de frutas e hortaliças. 

A rede solidária criada pela Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus continua atendendo os goianos que mais

necessitam nesta pandemia. A OVG e o Gabinete de Políticas Sociais entregaram cestas de alimentos e EPI's às famílias goianas, com

o objetivo de levar dignidade e amparo àqueles que tiveram suas vidas afetadas economicamente. Foram captados R$ 571.176,23

(quinhentos e setenta e um mil, cento e setetna e seis reais e vinte e três centavos) em doações. O evento Drive Gyn, realizado no

estacionamento do Estádio Serra Dourada, arrecadou 450 quilos de alimentos não perecíveis e repassou para a OVG distribuir às

famílias em situação de vulnerabilidade social. A OVG também recebeu 70 mil máscaras de proteção, fruto de uma parceria

internacional entre Goiás e Taiwan.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2020

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
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ANEXO II

EBV I: Aula de dança on-line e acompanhada ao vivo 

pelo WathApp.

EBV II: Aula de Educação Fisica on-line.

EBV I: Atendimento on-line com Psicólogo.

EBV II: Aula de dança.

EBV I: Atividade física.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EXECUTORAS

CIVV (Casa Lar): Atividade laborativa de artesanato e inclusão digital.

CIVV (Casa Lar): Atendimento multiprofissional. CIVV (SCFV): Video com aula de dança - setembro amarelo.

EBV I: Atividade laborativa ensina customizar 

máscaras.
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ANEXO II

EBV II: Vídeoaula de inclusão digital e zumba.

CATF: Entrega de cestas de hortifrutis e kit de proteção ao Covid-19. CATF:  Empréstimo de livros.

CISF (ILPI): Momento de fé. CISF (ILPI): Atividade Fisica. CISF (ILPI): Musicoterapia.

CISF (ILPI): Fisioterapia. CISF (Casa Lar): Visita de familiares. CISF (Casa Lar): Fonaudiologia.

CISF (Casa Lar): Reunião da Psicóloga com os residentes, aula de artesanato e festival de sorvete.
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ANEXO II

CIGO: Oficina cultural/socioeducativa.                        CIGO: Homenagem aos aniversariante do mês.

CIGO: Psicologia/Grupo Terapêutico/Roda de Conversa.

CATF: Doação de bebê conforto e kit de enxoval. CATF: Gravação de vídeo institucional para o 

Programa Itaú Unicef.

 CSDG: Entrega de cestas de hortifrutis e fraldas para famílias atendidas. CSDG: Orientações odontológicas on-line.

CSDG: Entrega de enxoval de bebê. CSDG: Orientações sobre Introdução Alimentar em aula on-line.

CIGO: Psicologia/Setembro Amarelo.
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ANEXO II

RB Jaraguá: Cuba de alimentos preparados.

RB Minaçu: Campanha educativa sobre Covid-19. RB Luziânia: Entrega de marmitex para Semas.

RB Anápolis (Centro): Ação social de prevenção ao suicídio.

RB Valpaiso e Anápolis (Centro): Cubas de alimentos preparados.                RB Goiânia (Centro): Carta de Agradecimento 

de uma usuária.

GVPS: Entrega de cestas básicas da Campanha de Combate 

à Propagação do Coronavírus em Senador Canedo.

GVPS: Entrega de cestas básicas da Campanha de Combate à 

Propagação do Coronavírus em Trindade.

GVPS: Live sobre o tema Setembro Amarelo.
GVPS: Novo formato da sala de espera para os beneficiários.
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ANEXO II

CISF e CIVV: Testagem Covid1-9 RT-PCR pelo Projeto Todos pela Saúde (Banco Itaú).

MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS E MELHORIAS - UNIDADES

CSDG e Banco de Alimentos: Repasse de cestas de 

verduras e frutas, enxoval e fraldas.

CISF e CIVV: Doações recebidas do Banco Itaú nas unidades.

GGSA: Ciclo de palestras em parceria com o Gabinete de 

Políticias Sociais.

GGSA: Desenvolvimento da Plataforma On-line e material de 

divulgação de cursos.

GGSA: Aplicação da pesquisa qualitativa nos grupos operativos - Município de Ouro Verde.

OUTRAS ATIVIDADES

GVPS: Tarde interativa para os participantes da 4ª live do Projeto 

“Com Ciência” com transmissão on-line.

CATF: Feedback de adolescente que frequentou o Projeto 

(2017 a 2018) - trabalhando.
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ANEXO II

RB Goiânia (Campinas): Palestra sobre o Setembro 

Amarelo.

GGSA: Curso da Empresa Xpon sobre Plataforma Zoom 

Meeting.

Banco de Alimentos: Doação de alimentos para entidades 

sociais e famílias em situação de vulnerabilidade.

Lazer solidário: O Drive Gyn arrecadou 450 quilos de alimentos não 

perecíveis para a Campanha de Combate à Propagação do 

Coronavírus.

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

EBV II: Reunião de equipe para planejamento e 

alinhamento das ações.

RB Goiânia (Centro): Treinamento para prevenção ao 

Covid-19.

Máscaras de proteção recebidas por meio de parceria internacional entre Goiás e Taiwan.
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