


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.



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

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - CISF
CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I
ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos atendidos/mês 300 114

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV Número idosos atendidos/mês 750 398

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 2020

                OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL                      

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CENTRO DIA

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

ESPAÇO BEM VIVER I - EBV I Número idosos atendidos/mês 250 252

ESPAÇO BEM VIVER II - EBV II Número idosos atendidos/mês 280 144

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

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI ASILAR

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos moradores/mês 66 53

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CASA-LAR

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Prevista Realizada

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

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

Causa: A permanência das atividades presenciais suspensas devido ao período de pandemia do novo coronavírus reflete nas metas e

tem ocasionado número de atendimentos abaixo do proposto, porém, as unidades assistenciais continuam realizando

acompanhamentos/atividades por meio virtual, seja por grupos de whatsApp, aplicativos Zoom e Google Meet e/ou individualmente

pela equipe multidisciplinar, sempre buscando alcançar o maior número possível de idosos. Mas, mesmo com atividades online não é

possivel ter a adesão de todos os idosos. 
Medida implementada/a implementar: Continuar o acompanhamento dos idosos por meio de ligações, grupos de WhatsApp e

atividades on-line, pois, tem possibilitado manter os vínculos e apoiar os idosos e familiares nesse momento de pandemia. Manter a

busca ativa dos idosos cadastrados para incentiva-los a participarem das atividades. 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 Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e Decreto

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

CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - CISF Número idosos moradores/mês 30 26

CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - CIVV Número idosos moradores/mês 30 26
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Causa: Os óbitos e desligamentos impactaram na meta, com redução de residentes, mas, as vagas não puderam ser ocupadas em

função da suspensão de procedimentos técnicos necessários (visitas domiciliares e avaliações com equipe multiprofissional) para novas

admissões. A equipe técnica continua realizando acompanhamento dos processos de solicitação de vagas, alimentando com informações

atualizadas para que assim que possível proceda com as admissões.  

Medida implementada/a implementar: 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 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 ALTA COMPLEXIDADE -  CASA-LAR

Causa: Devido ao período de pandemia do novo coronavírus e a suspensão de novos acolhimentos de idosos nas Casas Lares, o número

de atendidos ainda permanece abaixo do proposto. Porém, a equipe técnica continua realizando acompanhamento dos processos de

solicitação de vaga, alimentando com informações atualizadas para que assim que for possível proceder com a admissão de idosos.

Medida implementada/a implementar: 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

Causa: Devido ao período de pandemia do novo coronavírus e a suspensão presencial das atividades no Centro Dia o número de

atendimentos ainda permanece abaixo do proposto. Para novas admissões nesse serviço são necesários procedimentos, envolvendo

visitas domiciliares e avaliações com a equipe multiprofissional, os quais  estão supensos no momento.  

Medida implementada/a implementar: A triagem e cadastro de idosos 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.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO

Com a permanência da pandemia manteve-se os protocolos de prevenção ao COVID-19 e as unidades de atendimento aos idosos

permaneceram com os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Centro Dia suspensos. Consequentemente as atividades

presenciais de atendimento aos idosos permaneceram suspensas e deu-se continuidade as medidas implementadas, por meio de

atividades online, para manter o vínculo com os idosos dos serviços suspensos. Aos idosos residentes da ILPI e Casa Lar os protocolos de

atendimento e acompanhamento sistematizado continuaram sendo mantidos, com ênfase na prevenção a COVID-19 e nas atividades de

promoção de fortalecimento de vinculos e redução das inseguranças ocasionadas pelo cenário atual com a pandemia. 

A continuidade das atividades e atendimentos por meio virtual tem sido eficaz na manutenção do vínculo dos idosos com as unidades

executoras. Destaca-se as lives, pelo canal do Youtube da OVG, as quais oportunizam e garantem aos usuários direito de ter acesso a

informações, orientações que aumentem as possiblidades da construção de sua autonomia como sujeito de direitos,integração e

empoderamento, favorecendo o envelhecimento ativo. As atividades online abrangem, tanto os idosos e seus familiares da Convivência

e Centro Dia, quanto os que estão acolhidos na ILPI e Casa Lar.
As atividades desenvolvidas online foram:

• Tardes Dançantes, que viabilizou a integração, interação e socialização dos idosos, trabalhando movimentos coordenados e adaptados

com a zumba; 

• Palestra sobre "Novembro Azul", com informações sobre a prevenção do câncer de próstata e da "Conciencia Negra"; 

• Cozinha Terapêutica com oficinas de receita prática estimulando os idosos ao hábito de uma alimentação saudável, importância da

mastigação correta, além de apresentar os benefícios e malefícios sobre ingestão dos alimentos; 

• Criadas atividades em videoaulas com conteúdo de exercícios funcionais,  artesanato e inclusão digital (orientação com aplicativos); 

• Momento de louvor que contribuíram com aspectos emocionais e motivacionais;

• A equipe de odontologia produziu vídeo explicativo quanto à higiene bucal cotidiana, como forma de prevenir as doenças bucais dos

assistidos. 
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Salienta-se a importância da continuidade das parcerias intersetoriais da OVG para um suporte mais amplo aos idosos, entre CIVV com a

Casa do Interior de Goiás (CIGO), ofertando refeições (almoço e jantar) nos fins de semana e feriados. 

As articulações externas foram mantidas no serviço Casa Lar do CISF e CIVV. Junto a Prefeitura Municipal de Goiânia manteve-se o

diálogo e ações conjuntas para contenção da disseminação da COVID-19 nas unidades. Na rede estadual, houve articulação com o

Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta – HDS, com a avaliação semanal de um idoso residente no

Centro de Idosos Vila Vida, com o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo –CRER e Hospital Estadual Geral

de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG), com a liberação de consultas e exames aos idosos abrigados. Houve articulação com a rede privada

(Clínica Brasil), com descontos em consultas e exames aos idosos. 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO INSTITUCIONAL ILPI: Deu-se continuidade a intermediação das visitas entre os

familiares e os idosos, sob o critério de agendamento, estabelecendo quantidade de pessoas permitidas para entrarem na unidade com

horário limitado, na intenção de promover maior interação da família.As atividades desenvolvidas estimularam a criatividade, a

integração, as funções cognitivas, capacidade de comunicação e autonomia dos idosos. Nesse mês trabalhou-se a temática "Novembro

Azul", e os colaboradores envolveram os idosos na confecção de mural decorativo e "Conciencia Negra", momento de reflexão sobre o

racismo e preconceito ainda existentes na sociedade. Esta ação, estimulou a criatividade, o trabalho em grupo e incentivou as funções

cognitivas. Outra ação que estimulou a criatividade, vivências, alegria e participação  dos idosos foi a musicoterapia. 

Está sendo elaborado um plano de prevenção de quedas com o objetivo de minimizar riscos ambientais e individuais. Estão sendo

aplicados testes diários para avaliação de risco de queda, lesão por pressão e Fungulin (Sistema de Classificação de Pacientes),

observando o perfil de cada idoso referente aos cuidados mínimos, intermediários e alta dependência. 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR: Nesse mês as atividades foram desenvolvidas para mobilizar as informações e

orientações sobre o "Novembro Azul", prevenção ao câncer de prostata e "Conciência Negra", momento de reflexão sobre o racismo e

preconceito ainda existentes na sociedade. Outras atividades foram desenvolvidas as quais trabalharam a expressão de sentimento, a

coordenação motora, a integração, a saúde, a capacidade de observação e criatividade. Trabalhou-se as lembranças e interação

psicoafetiva, por meio de músicas propostas pelos próprios idosos, momento esse denominado de “rememorando”, pelo seu impacto

nas lembranças vividas pelos idosos provocadas pela música. Foi realizada a “gincana animada”, que despertou a motivação, o espírito

de equipe, estimulou a cognição e desenvolveu o raciocínio.	

Todos idosos residentes tiveram assistência biopsicossocial e oportunidade de vivências lúdicas, socioeducativas, esportivas

(alongamento e hidroginastica), de lazer e cultural. Deu-se continuidade a intermediação das visitas entre os familiares e os idosos, sob o

critério de agendamento, estabelecendo quantidade de pessoas permitidas para entrarem na unidade com horário limitado, na intenção

de promover maior interação da família.

CENTRO DIA: Manteve-se os contatos com os idosos e seus familiares para apoio as suas fragilidades emocionais e necessidades básicas

que podem incidir na redução da vulnerailidade social. As situações que fragilizam essas famílias foram mapeadas e por meio de estudos

de caso, medidas saneadoras foram elaboradas , dentre essas, o repasse de cestas básicas para garantir maior qualidade de vida aos

idosos. 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: Os idosos continuam recebendo suporte da equipe multiprofissional,

através de ações promotoras de qualidade de vida e saúde, assegurando, na medida do possível momentos de convivência e interação

social ainda de forma virtual. As ações são voltadas para criar situações de superação e manter o fortalecimento do vinculo dos idosos

com a OVG, além, de promover alento durante a pandemia, pois, todos alegam sentir muita falta das atividades ofertadas nas unidades.

O trabalho da equipe foi fundamental para evitar e prevenir situações negativas causadas pelo isolamento social, através da oferta de

diferentes ações, serviços, atividades, e atendimentos em diferentes áreas, o que possibilitou aos idosos vivenciarem, interagirem e

socializarem. Vale ressaltar também as ações extensivas às famílias, visando contribuir o apoio no cuidado ao idoso.                                                                                          

Considera-se o mês de novembro com resultados satisfatórios com inúmeras ações desenvolvidas, tais como: a ampliação da articulação

em rede,aumento dos atendimentos e procedimentos individuais e resultado da ampliação da assistência aos idosos, com a aprovação

do cadastro de habilitação das Unidades da OVG para receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.018/20

o qual destina recursos financeiros por idoso institucionalizado nas modalidades ILPI e Casa Lar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral

Gerente de Gestão Integrada Analista Administrativo GEPG - Responsável                                                                                                                                                                                                                                                              

pela consolidação das informações 

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais

Goiânia, Novembro de 2020.

Rogéria Ribeiro Bueno Rosana Elias Borges
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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 

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

    CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - CATF

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

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

TRABALHO

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2020

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

CENTRO DE ADOLESCENTES 

TECENDO O FUTURO - CATF

Número adolescentes/jovens 

atendidos/mês
150 158

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CSDGB

METAS FÍSICAS
UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO

Prevista Realizada

Número de adolescentes/jovens 

atendidas/mês
150 97

CENTRO SOCIAL DONA GERCINA 

BORGES TEIXEIRA - CSDGB

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 coronavírus, a unidade permanece com as atividades presenciais suspensas, mas o acompanhamento

está sendo realizado de forma virtual e presencial para a entrega de cestas de hortifrutis, seguindo todos os protocolos de

segurança e prevenção a COVID - 19. Devido a vulnerabilidade das famílias, houve aumento das doações de cestas de hortifruti

que foram ofertadas nos atendimentos da unidade. Sendo assim a meta foi  ultrapassada em 5%.

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: Continua-se o acompanhamento dos adolescentes por meio de ligações, mensagens,

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

fortalecidos, diante do cenário de pandemia. Foram ofertados semanalmente, cestas de hortifruti e material de proteção contra a

COVID-19 (máscaras e álcool 70%), para auxiliar nesse momento de pandemia. 

Causa: A unidade permanece com as atividades presenciais suspensas desde o dia 16/03/2020, em razão da pandemia do

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

de risco.

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.

Medidas implementadas/a implementar: Com as atividades presenciais suspensas, a equipe está acompanhando/monitorando

as adolescentes e jovens por meio de ligações telefônicas, chamadas de vídeo, mensagens em grupos de WhatsApp, visitas

domiciliares emergenciais, reuniões online pelo aplicativo Zoom e tutoriais de informática que promovem orientações,

encaminhamentos, repasse de benefícios socioassistenciais, bem como todo atendimento que seja necessário as usuárias. Estão

sendo realizadas orientações e esclarecimentos de dúvidas em relação a gravidez, cuidados com os bebês, prevenção

odontológica, como lidar com a ansiedade e o agendamento da entrega de enxovais e kits de higiene, álcool gel, máscaras e

cestas de hortifrutis, com o objetivo de manter os vínculos e auxiliar no estado emocional destas jovens. Ressalta-se que

durante as entregas de enxovais, todas as medidas de precauções para evitar a transmissão do novo Coronavírus (COVID-19)

estão sendo tomadas. 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.
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As atividades presenciais continuaram suspensas e os atendimentos foram realizados à distância, com exceção de três ações:

acolhimento de novas gestantes, distribuição de cestas de hortifruti e entrega de enxovais. Essas ações foram realizadas

presencialmente, respeitando as normas de segurança, tais como o distanciamento e medidas de proteção contra a

contaminação pelo COVID-19. As atividades não presenciais foram realizadas através de atendimentos por telefone, chamadas de

vídeos, reuniões on-line, contatos, conversas e vídeos via WhatsApp e Instagram, tudo com a finalidade de apoiar, orientar e

monitorar as adolescentes inscritas no programa, bem como, continuar mantendo o vínculo das usuárias com a equipe

multiprofissional da unidade.

Com o objetivo de fortalecer o vínculo, acompanhar a rotina e esclarecer dúvidas sobre os serviços ofertados pela rede

socioassistencial, a equipe técnica de Serviço Social e Psicologia, realizaram levantamento da situação socioeconômica,

vulnerabilidade social e emocional das famílias, por meio de ligações telefônicas, e na oportunidade efetuou a atualização de

alguns cadastros. As informações contribuíram para a realização de uma triagem, para a doação de cestas de hortifruti

(provenientes de doação do Banco de Alimentos da OVG) e materiais de proteção contra o COVID-19 (máscaras e álcool 70%).

Ressalta-se que todas as doações foram realizadas em horários agendados e individuais, com o objetivo de evitar aglomerações e

respeitando as normativas de segurança contra a contaminação pela COVID-19. A doação foi realizada semanalmente para

aproximadamente 40 famílias, sendo que a cada semana uma nova lista era estruturada para que todas as famílias inscritas no

CATF fossem contempladas. Os livros da biblioteca foram emprestados aos adolescentes, a fim de aumentar o conhecimento

adquirido.

O serviço social realizou acolhimentos, encaminhamentos e desligamentos. Através de ligações telefônicas manteve contato com

as adolescentes e com alguns familiares (mães, avós e companheiros) para repassar e obter informações da situação que estas se

encontravam e também para ampliar e fortalecer os vínculos adquiridos. Realizou entrega de enxovais, cestas de hortifruti e

produtos de higiene pessoal. Publicou informações no grupo sobre o Dia da Bandeira, aproveitando a data para trabalhar a

importância da democracia e do voto, visando a construção da cidadania. Também promoveu diálogos sobre como combater a

violência contra a mulher.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA

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. Os demais atendimentos foram realizados por

meio de ligações, mensagens de WhatsApp, vídeochamadas e atividades online. Todas as normativas de segurança e prevenção à

COVID 19 estão sendo obedecidas.

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

Durante o mês de novembro, deu-se continuidade com o percurso formativo do Programa Itaú Social Unicef – PISU e iniciou a

última atividade, a elaboração do Plano de Intervenção. Foram realizadas reuniões com a Gerência de Negócios e Captação de

Recursos – GENCAP e a Gerência Estratégica de Comunicação e Marketing Institucional, com a finalidade de traçar objetivos,

metodologias e recursos materiais a serem utilizados nesta fase de elaboração do plano/projeto. Houve também, o

acompanhamento do desempenho dos adolescentes/jovens que receberam uma bolsa de estudos da Faculdade ESUP, para

cursar Pedagogia modalidade EAD e o monitoramento dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária - PBU, que estão

participando do Projeto “Mentoria do Bem”, que visa a troca de experiências e contribuições dos bolsistas do PBU, entre os

adolescentes do CATF – bolsistas da ESUP.
Em conjunto a fonaudiologia e educação fisica, produziram vídeos com orientações sobre o desenvolvimento da fala infantil e

como estimular a fala nas crianças, saúde da gestante com a prática de exercícios físicos durante a gestação e ganho de peso

excessivo, além de bate papo sobre puerpério e seus desafios, desenhos educativos, instrumentos sensoriais e musicais. Os vídeos

foram encaminhados no grupo do Programa Meninas de Luz (expansão), e tivemos um retorno muito positivo, em que as

gestantes/mamães compartilharam suas experiências e elogiaram as escolhas dos temas.

A equipe de Psicologia e o Serviço Social produziram e disponibilizaram materiais informativos e vídeos on-line, sobre a

conscientização do Câncer de Próstata, "Novembro Azul", para os familiares dos adolescentes. Também disponibilizaram jogos de

memória com ditados populares e vídeos explicativos para o dia da votação, diante do cenário de pandemia. Comemoramos o dia

da "Consciência Negra", com postagens de informações sobre personagens históricas como: Tereza de Benguela, Maria Felipa de

Oliveira e Dandara, referências de mulheres negras e guerreiras. Disponibilizamos de forma virtual uma estante de livros

audiovisuais em formato digital sobre a consciência negra.
No final desse mês de novembro, lançou-se um desafio online para todos os adolescentes/jovens, visando integração,

fortalecimento de vínculos, troca de experiências, estímulo ao raciocínio lógico, percepção, leitura e conhecimentos gerais/atuais.

No final do desafio, o adolescente/jovem que tivesse a maior pontuação, receberia uma premiação. Esta ação movimentou

bastante os grupos de WhatsApp, com muita interação entre os participantes. Houve também a indicação e inscrição de 03

adolescentes da unidade, para participar do Comitê de Participação de Adolescentes de Goiás – CPA do Conselho Estadual dos

Direitos da Crianças e do Adolescente – CEDCA, sendo aprovados por meio de edital de chamamento nº 001 CPA/Gestão 2020-

2022. No dia 03 de novembro, houve a assembleia de posse dos adolescentes que participaram do Comitê por um prazo de dois

anos. Esta ação tem por finalidade proporcionar o exercício da cidadania, dando voz aos adolescentes por meio de participação

no CEDCA.
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Analista Administrativo GEPG - Responsável                                                                                                                                                                                                                                                              

pela consolidação das informações 

Rosana Elias BorgesRogéria Ribeiro Bueno

Gerente de Gestão Integrada

Diretora Geral

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretora de Ações SociaisDiretor Administrativo e Financeiro

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Goiânia, Novembro de 2020.

Foi oferecido suporte ao atendimento individual e em grupos, através do WhatsApp e contatos telefônicos, de acordo com a

necessidade e demanda. Foi utilizada a abordagem TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) em atendimentos individuais com o

objetivo de auxiliar nas diversas questões que envolvem a vida diária das adolescentes e familiares como: estresse, dificuldade de

relacionamento, distúrbios alimentares, luto e outros. Além disso, gravou e publicou mensagens socioeducativas sobre à

prevenção ao câncer de próstata "Novembro Azul", para que essas adolescentes possam contribuir com a veiculação dessas

informações e Dia da Consciência Negra (20 de novembro) para mobilização da redução do racismo. Participamos também da

entrega dos benefícios às adolescentes. Promoveu, junto a equipe, estudos de casos e conferência dos desligamentos. Realizou

um sorteio de um soutien de amamentação para as adolescentes.

Na extensão do Programa Meninas de Luz no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro – CATF, foi realizado vídeos com

orientações sobre o desenvolvimento da fala infantil e o estímulo da fala das crianças e saúde da gestante, com a prática de

exercícios físicos durante a gestação e ganho de peso excessivo, além de bate papo sobre puerpério e seus desafios, desenhos

educativos, instrumentos sensoriais e musicais com o apoio da fonoaudióloga (voluntária) e da educadora física da unidade. O

material produzido foi disponibilizado para as usuárias atendidas na extensão.

A odontologia ofereceu orientações sobre a saúde bucal dos bebês e a importância das boas práticas no cuidado bucal do bebê e

prevenção à doenças que possam aparecer na região bucal, como o câncer. Nesse mês foi inserido no atendimento às

adolescentes e jovens um profissional de educação física. As gestantes foram orientadas sobre as atividades físicas importantes

nos períodos: antes, durante e após a gestação, com ênfase nos exercícios para a preparação do parto.                                    

O contato com os municípios, onde o Programa Meninas de Luz foi implantado, foi mantido para a realização do monitoramento

das ações desenvolvidas e orientações necessárias para a garantia do serviço oferecido para as adolescentes/jovens grávidas

nessas cidades. Foi realizado o acompanhamento das adolescentes que foram contempladas com a bolsa de estudo da ESUP, para

cursar Pedagogia modalidade EAD e o monitorando dos bolsistas do Programa Bolsa Universitária - PBU, que estão participando

do Projeto “Mentoria do Bem”, que visa a troca de experiências e contribuições dos bolsistas do PBU, entre os adolescentes do

CATF – bolsistas da ESUP.

As atividades realizadas promoveram fortalecimento de vínculos das adolescentes e familiares e garantiu os direitos

sociassistenciais, além de contribuir para a redução da situação de vulnerabilidade que as adolescentes se encontravam. As ações

contribuiram para amenizar a ansiedade, ocasionada pelo distanciamento social e proporcionar uma melhor

comunicação/interação entre as gestantes, reduzindo assim, o nível de ansiedade e gerando bem estar emocional e físico.

Entramos em contato com o Cras da região Noroeste, visando o fortalecimento da rede e com a Faculdade Objetivo, para

discussão dos temas abordados nos informativos. 
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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: A unidade da Casa do Interior de Goiás - CIGO, continua cumprindo as orientações para

prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus, conforme a Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA nº 01/2020.

Assim que regularizar o atendimento 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: As metas para os atendimentos às gestantes, crianças e cidadãos foram acima da meta prevista, em decorrência do

aumento na demanda e também da vulnerabilidade da população solicitante devido ao período de pandemia. Nesse mês de

novembro foram entregues 200 cobertores à cidadãos refugiados venezuelanos, impactando na meta mensal. 

Medidas implementadas/a implementar: Não há medidas saneadoras a serem implementadas, tendo em vista que os

atendimentos superaram a meta prevista.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo. 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - 

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Realizada

CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - CIGO Número de pessoas acolhidas/mês 201

Número de refeições servidas/mês 251.265

           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

Causa: Continua-se cumprindo as condutas para a prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus em instituições de

acolhimento e com a retomada dos atendimentos e a liberação de 50% da totalidade dos leitos para atender também outras

especialidades médicas, além da oncologia e casos emergenciais, houve um aumento do número de pessoas acolhidas neste mês

de novembro. Porém a meta estabelecida pelo contrato de gestão  não foi alcançada. 

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 369

Número de cidadãos atendidos

(pessoas com deficiência, idosos, 

vítimas de queimaduras e outros)/mês

2.696

MÊS DE REFERÊNCIA:  NOVEMBRO/ 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

Número de crianças atendidas/mês 750

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO (CASA DE PASSAGEM)

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Número de famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco social atendidas/mês
0

UNIDADE EXECUTORA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM
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A enfermagem neste mês, orientou os usuários à prática de hábitos saudáveis e autoconhecimento, enfatizou o tema, "Novembro

Azul”, como campanha de conscientização da prevenção ao Câncer de Próstata. A enfermeira da unidade, contribuiu através de

orientações os colaboradores da limpeza e higiene, para padronização e atualização dos procedimentos, com base nas legislações

da vigilância epidemiológica, voltadas à prevenção da contaminação à COVID-19 e uso correto dos EPIs, promovendo benefícios à

saúde do trabalhador. Esta atividade de apoio a segurança do ambiente em tempos de COVID-19 é fundamental para que os

usuários acolhidos tenham convivência, em ambiente confortável, com a higienização eficiente. 

A equipe do serviço social realizaram as atividades de acolhimento, escuta, atendimento grupal social, estudo social, orientação e

encaminhamentos sobre a rede de serviços locais com resolutividade, orientação sócio familiar, trabalhos interdisciplinares e

articulação com o serviço de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos, e também com a Gerência de Voluntariado e

Parcerias Sociais da OVG, resultando na doação de fraldas descartáveis infantis para atender as gêmeas siamesas, com o objetivo de

oferecer proteção e inclusão em serviços socioassistenciais e de saúde dos usuários e seus familiares.

Visando contribuir para o bem estar emocional dos usuários e seus acompanhantes, a Psicologia durante esse mês, realizou grupo

terapêutico com o tema “Positividade”, gerando reflexões acerca dos sintomas físicos e emocionais causados pelo adoecimento,

bem como o enfrentamento desse processo. Enfatizando a importância do diálogo aberto entre os usuários e seus familiares,

promoveu rodas de conversa acarretando o desenvolvimento de ações coletivas e trocas de experiências, favorecendo a

convivência comunitária, impactando diretamente na qualidade de vida dos mesmos e proporcionando fortalecimento de vínculos.

Evidenciou-se a parceria interna entre CIGO e Vila Vida no apoio ao atendimento de uma idosa que necessitou de atendimento

emergencial. As demais atividades transcorreram normalmente, acolhimento individual, visitas aos leitos, atendimento em grupo,

familiar, grupos de oração, dentre outros.

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

Continuou-se com a melhoria do espaço de atendimento aos beneficiários na Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais da OVG,

com a troca do mobiliário, a fim de propiciar mais conforto e acolhimento aos colaboradores e beneficiários, atendendo a exigência

da Tipificação Socioassistencial. Deu-se também a continuidade do projeto de capacitação junto a Gerência de Gestão Social e

Avaliação com a realização de cursos como “Antes e Depois do ECA” e “Família Acolhedora”, com intuito de capacitar os

colaboradores e entidades parceiras, na finalidade de prestar um serviço com qualidade.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS

Durante o mês de novembro, a Casa do Interior de Goiás tipificada como unidade de serviço de acolhimento provisório, para

atendimento de alta complexidade, com o objetivo de garantir a proteção integral aos cidadãos e seus familiares, oriundos dos

municípios goianos, para tratamentos de saúde, realizou vários projetos e atividades específicas conforme descritas abaixo.

Causa: O programa atingiu a meta de atendimento, que foi ocasionado devido ao aumento da demanda gerada pela piora da

situação socioeconômica do público-alvo do Restaurante do Bem.

Foram realizadas atividades socioeducativas, com objeto de aprendizagem, desenvolver habilidades e potencialidades, assim como

socialização, integração e entretenimento, onde o lúdico e a criatividade são fundamentais. Oficinas de reciclagem, confecção de

cartaz “Alimentação Saudável”, Mural temático “Novembro Azul”, cruzadinha e caça palavras com temas: Novembro Azul e Higiene

Corporal. Desenvolvemos atividades com desenhos, pinturas e estímulo a leitura e escrita. Jogos cognitivos: dama, baralho e

dominó. Oficina de Enfeites Natalinos, com decoração da unidade. Comemoração dos aniversariantes do mês, entre colaboradores

e usuários, seguido de bingo, sorteio e lanche especial. Vale ressaltar que estas atividades contribuem na autoestima, convívio

familiar, fortalecimento de vínculos e bem-estar, no exercicio da cidadania, no aumento da participatação e da autonomia.

A equipe de nutrição, no decorrer do mês de novembro desenvolveu ações na CIGO visando o fornecimento de refeições

adequadadas para aporte nutricional dos usuários que estão realizando os mais diversos tratamentos de saúde. Nesse sentido,

permanecem em acompanhamento nutricional as gêmeas siamesas que, após terem sido submetidas a procedimento para

colocação de expansores, necessitam de um cuidado nutricional especial, pois possuem como pré-requisito o ganho de peso

satisfatório para serem submetidas à cirurgia de separação e a necessidade de apresentar bons níveis de ferro no sangue. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA RESTAURANTE DO BEM

Medidas implementadas/a implementar: Foi realizada parceria emergencial com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social, para a distribuição a partir de 23/11/2020 do quantitativo de 150 (cento e cinquenta) marmitex/dia, para os Venezuelanos

da etnia indígena Warao, na Unidade do Restaurante do Bem de Campinas/Goiânia. Permanecem as parcerias emergenciais: com a

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, de Goiânia, com distribuição de 200 (duzentas) marmitex/dia, para os usuários

do Centro Pop; com o município de Luziânia através da Secretaria de Assistência Social onde são retiradas, 100 (cem)

marmitex/dia, no Restaurante do Bem de Luziânia - Estrela Dalva e com o Município de Anápolis para distribuição de 300

marmitex/dia na nova Unidade de distribuição localizada no Bairro de Lourdes, com a produção das marmitas na unidade da UEG,

com início da parceria a partir do dia 30/11/2020.

Prazo para tratar a causa: Não há prazo.
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Deu-se continuidade com o fornecimento de refeições para os idoso da Unidade do Centro de Idosos Vila Vida aos finais de semana

e feriados em virtude da pandemia do COVID-19 e da orientação para que pessoas idosas permaneçam em isolamento social.

Dentre as ações voltadas ao gerenciamento de resíduos, foram encmainhados copos plásticos descartáveis à AMMA (HORTO

MEDICINAL) para reutilização no plantio de hortaliças/plantas medicinais e a unidade recebeu doação de alface produzida por eles.

Visando atingir esses objetivos, o acompanhamento nutricional tem ocorrido diariamente com visitas ao leito e planejamento das

preparações a serem oferecidas. É importante ressaltar que as crianças ainda estão em processo de introdução de novos alimentos

à sua rotina alimentar, o que exige acompanhamento sistemático quanto à aceitação e tolerância das preparações oferecidas,

sendo esse mais um desafio para a consecução dos objetivos impostos. Pacientes oncológicos também receberam

acompanhamento nutricional e planejamento alimentar individualizado visando maior aceitação das preparações disponibilizadas e

um maior aporte energético proteico para contrapor as consequências da neoplasia e de seu tratamento, promovendo melhoria

nas condições de saúde e da qualidade de vida. No mês de novembro a CIGO estava com 09 (nove) pacientes oncológicos em

acompanhamento nutricional individualizado. 

Para aumento da qualificação dos colaboradores na atenção aos usuários foram realizadas reuniões com a coordenação da CIGO

para estabelecer novas estratégias de atendimentos e ação para a elaboração do “Planejamento das Atividades para 2021”. Definiu-

se mudanças e alterações estratégicas junto a equipe técnica no acolhimento para um acompanhamento sistematizado, desde a

acolhida até o desligamento dos usuários e suas famílias, promovendo através de suas ações, conquistas à dignidade, autonomia e

proteção sócio assistencial do acolhido. Houve a participação dos colaboradores na primeira aula do minicurso sobre Família

Acolhedora, disponibilizado pela OVG e Gabinete de Políticas Sociais. Enfatizou-se que todas as atividades foram realizadas

cumprindo as normas técnicas de controle e prevenção ao contágio da COVID-19, adotadas desde a segunda quinzena de março de

2020.

Foram estabelecidas parcerias com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDS) para fornecimento de alimetanção adequada

aos Venezuelanos da etnia Warão que estão em Goiânia , visando a superação da situação de vulnerabilidade social atual, com uma

refeição diária, balanceada, saborosa e nutricionalmente adequada. Foram doadas pela OVG 150 marmitex/dia que totalizou no

mês de novembro 900 (novecentas) refeições com subsíduo de 100% pela OVG. Foram mantidas as parcerias com a Secretaria

Municipal de Assitência Social de Goiânia no fornecimento de 200 marmitex/dia para a população em situação de rua, esta ação

totalizou no mês de novembro 4.000 (quatro mil) refeições repassadas com subsídio de 100% pela OVG e manutenção da parceria

com o Município de Luziânia para o fornecimento de 100 marmitex/dia para população em situação de rua que totalizou no mês de

novembro 2.000 (duas mil) refeições com subsídio de 100% pela OVG.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - RESTAURANTE DO BEM

A equipe multidisciplinar realizou ação para o dia mundial do diabetes, envolvendo diversos setores, usuários e colaboradores, que

foram contemplados com testes de glicemia capilar, observações em relação as taxas, orientações nutricionais quanto aos cuidados

alimentares voltados para prevenção e tratamento da diabetes, e com dinâmica socioeducativa voltada para elaboração de cartazes

ilustrativos sobre alimentação saudável e diabetes. Em atenção ao mês de conscientização sobre a saúde do homem “Novembro

Azul”, também foi desenvolvida atividades abordando a necessária atenção alimentar e nutricional para a prevenção de doenças e

manutenção da saúde, com enfoque especial quanto à associação entre alimentação e câncer.

A atividade foi desenvolvida em parceria com a profissional que coordena e desenvolve as atividades socioeducativas na unidade,

que finalizou a ação utilizando recurso didático com a temática do câncer de próstata, reforçando o tema para auxiliá-los a

perceberem a importância de hábitos saudáveis. Foi realizada atividade com os usuários, abordando normas e rotinas da CIGO e

reforçando as exigências quanto aos cuidados estabelecidos em virtude da pandemia.

Deu-se continuidade com as devidas orientações sobre adoção de medidas de prevenção e cuidados com a saúde pessoal e familiar

e manutenção em relação ao uso obrigatório de máscaras de proteção. Para evitar aglomerações e diante da necessidade ainda

maior de uma alimentação saudável e nutritiva da população em situação de rua e de outras pessoas mais vulneráveis que

frequentam os Restaurantes do Bem, continuamos com a estratégia de entrega de marmitex, sem a utilização do salão dos

restaurantes, mas assegurando o fornecimento de refeição aos usuários em situação de vulnerabilidade social.   

A pesquisa de satisfação foi concluída e encaminhada para a Gerência Estratégica de Planejamento e Governança para tabulação.

Durante o mês de novembro, houve continuidade com as articulações dos serviços mapeados, intensificando os encaminhamentos

para as redes de serviços localizados, nas proximidades e adjacências da unidade, a fim de otimizar o tempo, minimizar o stress,

melhorando desta forma a qualidade de vida dos usuários e suas famílias, dando resolutividade aos atendimentos necessários,

garantindo seus direitos enquanto cidadãos. 

Em comemoração dos aniversariantes do mês, foi servido lanche especial, música e bingo. Todas as atividades foram realizadas com

o devido cuidado quanto ao uso de máscaras e distanciamento social. A equipe tem realizado continuamente, articulações na rede

pública e privada, visando reduzir o quantitativo de pessoas portadoras de doenças, em passagem pela capital que se encontram

vulneráveis socialmente. Devido ao trabalho junto aos municípios, o Serviço Social realizou um trabalho de busca ativa, durante o

mês de novembro e obtivemos um aumento de 29 novos cadastros de indivíduos e famílias protegidas pelo abrigamento seguro.
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Foi realizado acompanhamento diário da execução do cardápio pré-estabelecido junto aos Fiscais das Unidades dos Restaurantes

do Bem e Nutricionistas das empresas fornecedoras.

Diretora Geral

Goiânia, Novembro de 2020.

Rogéria Ribeiro Bueno Rosana Elias Borges

Gerente de Gestão Integrada Analista Administrativo GEPG - Responsável                                                                                                                                                                                                                                                           

pela consolidação das informações 

Wellington Matos de Lima Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Diretor Administrativo e Financeiro Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Durante o mês de novembro, continuou-se o contato com as assistentes sociais dos Centros de Referência de Assistência Social

(CRAS) dos municípios onde estão instalados as unidades do Restaurante do Bem, no intuito de reforçar a parceria. Em parceria

com as Secretarias Municipais de Assistência Social dos municípios de Goiânia e Luziânia foram estabelecidos contatos para receber

o feedback  sobre as refeições (marmitas) servidas para as pessoas em situação de rua. 

Impactos alcançados:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*Satisfação positiva dos usuários em relação aos serviços oferecidos;                                                                                                                                                                                                                                    

*Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos;

* Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, visando o resgate da cidadania e dignidade dos 

usuários;                                                                                                                                                                 

* Garantia de acesso à alimentação saudável e nutritiva;

* Conscientização e adesão dos usuários à medidas preventivas como o uso de máscaras, higienização das mãos e importância do 

distanciamento social em época de Covid-19;                                                                                                                                                                                                                              

* Informações aos usuários sobre como se prevenirem em relação a pandemia, a violência de direitos e formas de denúncias para 

terem uma melhor qualidade de vida;                                                                                                                                                                                                                                                   

* Aumento do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.
A equipe da Gerência do Restaurante do Bem, realizou visita técnica para monitoramento, fiscalização e outras demandas das

unidades dos Restaurantes do Bem dos municípios: Anápolis (Unidades Centro e UEG) e Águas Lindas de Goiás. Visita da Gerente do 

Programa Restaurante do Bem à unidade de Anápolis (Unidade de Distribuição do Bairro de Lourdes) para fiscalização do primeiro

dia de distribuição das marmitas (300/dia).
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Prevista

110

35

30

Prevista

100

Prevista

0

0

0

0

Número de romeiros apoiados em Muquém 0

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

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

Causa: Manteve-se o cumprimento das metas estipuladas em cronograma, em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais, que 

esteve presente em todo o processo. Foram atendidos 113 municípios com participação ativa nas atividades e assinatura de 

adesão devidamente realizada.

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

Prazo para tratar a causa: Dezembro/2020.

Número entidades sociais 

assessoradas/capacitadas/mês
148

Número entidades sociais apoiadas/mês 152

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

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E 

PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

Número pessoas capacitadas/mês 52

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE EXECUÇÃO - 16º TERMO ADITIVO

GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS - GVPS

CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2020

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E AVALIAÇÃO - GGSA

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

Medidas implementadas/a implementar: 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.

NATAL DO BEM
Número de brinquedos doados 0

Número de visitantes na Aldeia do Papai Noel 0

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

GERÊNCIA DE GESTÃO SOCIAL E 

AVALIAÇÃO - GGSA
Número de municípios atendidos/mês 113

Número de romeiros apoiados em Trindade 0

UNIDADE EXECUTORA ESPECIFICAÇÃO
METAS FÍSICAS

Realizada

CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO

ASSESSORAMENTO / GARANTIA DE DIREITOS  / CAPACITAÇÃO TÉCNICA A ENTIDADES

Causa: Considerando que a maioria das instituições ainda encontram-se fechadas pelo período de pandemia para o trabalho

voluntário presencial e que diante dessa situação a procura por voluntários está menor, houve uma quantidade menor de pessoas

interessadas pela capacitação do trabalho voluntário, resultando em meta não atingida. O fortalecimento da parceria entre

Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS), Gerência de Gestão Social e Avaliação (GGSA) e Banco de Alimentos resultou

em um aumento do número de entidades sociais assessoradas e de apoio à entidades sociais, que são de extrema necessidade

nesse período de pandemia.
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AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - GERÊNCIA DE VOLUNTARIADO E PARCERIAS SOCIAIS

Foram realizadas capacitações para as entidades, através do aplicativo WhatsApp, em uma ação conjunta das gerências: GVPS,

GGSA e Banco de Alimentos, onde houve grande aumento de adesão dessas entidades. Também foram trabalhados temas

relevantes como: "Estatuto da Criança e do Adolescente" e "Família Acolhedora", além dos assessoramentos técnicos fornecidos

pelas equipes sociais da GVPS e do Banco de Alimentos. Salientamos que as instituições e os colaboradores da GVPS também

participaram das capacitações. Houve ainda a conclusão dos registros das instituições selecionadas para o PAA no Sis - PAA, do

Ministério da Agricultura, que possibilitará o atendimento de diversas instituições do interior com fornecimento de alimentos, tais

como: frutas, verduras e hortaliças de produtores locais. Destacou-se o apoio da OVG a uma Comunidade Terapêutica, com

repasse de 145 colchões de solteiro. 

Medidas implementadas/a implementar: A OVG finalizou vários processos de contratação de serviços e produtos para o Natal do

Bem. O processo de entrega dos brinquedos pelo fornecedor, iniciado no mês de outubro, continuou sendo realizado neste mês. 

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

Para o voluntariado, realizou-se um trabalho de divulgação em massa de mini-cursos que inclusive resultou em diversas

reportagens e entrevistas sobre o tema. Porém mesmo com essa ação, a meta não foi atingida. Com o curso presencial suspenso

desde a primeira quinzena do mês de março, início da pandemia pela COVID-19, o treinamento on-line implantado no mês de

julho ainda permanece, para que os voluntários possam continuar seus trabalhos com segurança.

A capacitação é ministrada pela gerente de Voluntariado e Parcerias Sociais e a assistente social que orientam sobre as

possibilidades de ajudar as pessoas sem sair de casa. Ao fim do minicurso, os participantes recebem o certificado em até três dias

por e-mail.

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

BÁSICA PARA FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOCIAIS

A Gerência de Gestão Social e Avaliação continua com a sistematização de elaborar e registrar através dos relatórios, as avaliações

das atividades pedagógicas realizadas, bem como da finalização dos segmentos articuladores (debates, minicursos e grupos

operativos). Foi finalizado a formatação dos grupos operativos realizados em 19 CRAS, com abrangência de 17 (dezessete)

municípios do Estado de Goiás, com a elaboração e entrega de um relatório síntese geral e um relatório simplificado. Realizamos

os relatórios dos últimos debates sociais de 2020, nas segundas-feiras e quartas-feiras, nas datas (04/11 e 09/11) para os

trabalhadores e gestores do SUAS e do “O Papo Continua” que aconteceram nas terças-feiras e quintas-feiras, com temas dos 02

(dois) debates sociais. Os encontros do “O Papo Continua”, foram realizados no mês de novembro, nas datas: 05/11/2020 –

População em situação de rua e 10/11/2020 – Usuários do CRAS. Realizou-se dois minicursos para colaboradores da OVG e

Entidades Sociais cadastradas na OVG, por meio de parceria para capacitação, firmada entre a GGSA, GVPS e GGP, com os temas

“Antes e Depois do ECA” e “Família Acolhedora”. Distribuímos os Cadernos de Debates Sociais – Minicursos, volume I e II.                                                                                                                                                                                                                                     

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

As ações propostas e em execução são: os Debates Sociais, O Papo Continua, Minicursos, realização de grupos operativos nos

CRAS, produção de material pedagógico, início da contratação de tutores para os polos regionais de capacitação, organização do

encontro de tutores, planejamento da capacitação dos tutores e o início do plano de trabalho do encontro estadual. São ações

que envolvem o trabalho e o desafio dos atendimentos e das realidades que chegam até a porta do CRAS e do CREAS. Daremos a

essas ações uma devida dinamicidade, com a propagação das nossas atividades em todos os municípios parceiros, por meio da

participação dos gestores e trabalhadores da Assistência Social. A finalidade é que haja cada vez mais, envolvimento dos

municípios, para assim, coletivamente, efetivarmos o aperfeiçoamento das práticas sociais e do atendimento social,

proporcionando maior Proteção Social para aqueles que mais necessitam. 

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

trabalhadores e gestores do SUAS, finalizando os debates sociais no dia 09/11/2020 e o "O Papo Continua" em 10/11/2020. 

Foram realizados 02 minicursos específicos para colaboradores da OVG e Entidades Sociais cadastradas na OVG, através de 

parceria para capacitação, entre a Gerência de Gestão Social e Avaliação (GGSA), Gerência do Voluntariado e Parcerias Sociais 

(GVPS) e Gerência de Gestão de Pessoas (GGP). Foi realizada a entrega do Relatório de Síntese Geral e do Relatório Simplificado 

do Grupo Operativo em 17 municípios goianos, no total de 19 CRAS. Iniciou-se a contratação de 21 tutores de capacitação para os 

polos regionais da OVG e a preparação do encontro desses tutores. E houve inicio na elaboração do plano de trabalho do 

encontro estadual de primeiras-damas do Estado de Goiás. Foram realizadas avaliações em todas as etapas das atividades 

pedagógicas e encontros realizados.
Prazo para tratar a causa:  Não há prazo.

Prazo para tratar a causa: Dezembro/2020.
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Diretor Administrativo e Financeiro

Rogéria Ribeiro Bueno

Gerente de Gestão Integrada

Rosana Elias Borges

Analista Administrativo GEPG - Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                           

pela consolidação das informações 

Wellington Matos de Lima

Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Mariane Aquino Caetano

Diretora Geral

Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos

Diretora de Ações Sociais

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

Goiânia, Novembro de 2020.

AÇÕES DE MELHORIA E RESULTADO - CAMPANHAS

No mês de novembro ainda foram abertos mais alguns processos de contratação de serviços/produtos para a Campanha Natal do

Bem 2020, como locação de gradil de proteção, grupos geradores de energia, contratação de seguro de responsabilidade civil e

também de empresa especializada em serviços temáticos. Os processos iniciados no mês de outubro foram finalizados, inclusive

as contratações das empresas especializadas em locação de estruturas iluminadas e decoração natalina, elaboração e execução de

projeto elétrico, locação de banheiros químicos, palco e som, dentre outros.

Foram entrevistados e selecionados os candidatos às vagas para o trabalho temporário durante o Evento na Praça Cívica e

estabelecidos os critérios e regras que deverão ser seguidas durante o evento. 
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Bolsa

Bolsa

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

toda a Administração do Programa, as quais traduzidas em ações, 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. 

Neste contexto, a proposta busca melhorar a focalização do Programa, ou seja, ampliar a capacidade em contemplar o maior

número de indivíduos do seu público alvo. A implantação da nova metodologia além de melhorar significativamente a

focalização, traz eficiência na operacionalização do Programa em redução de custos e tempo na seleção de candidatos.

Desta forma, o novo critério proposto para seleção de bolsistas busca levar em consideração a realidade multidimensional da

pobreza, por meio de um indicador sintético construído a partir de variáveis associadas a vulnerabilidade das famílias. O

Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta do governo federal desenvolvida justamente para facilitar a focalização das diversas

ações sociais do país será fonte de dados para obtenção do indicador resultante para seleção.

Em novembro, foi realizado a apresentação do Indicador Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A). A

estrutura do IMCF-A segue de perto a recomendação de estudos como o de (Barros, Carvalho e Franco, 2006) e (Portela et

al., 2019), além do próprio IMCF calculado pelo Instituto Mauro Borges (IMB). Especificamente, são cinco as dimensões

ligadas à pobreza que irão compor o IMCF-A. Em cada dimensão há um conjunto de indicadores; 26 no total. As dimensões

são:

a) Dimensão I: Perfil e Composição Familiar;

b) Dimensão II: Falta de Acesso ao Conhecimento;

c) Dimensão III: Restrições de Acesso ao Trabalho e Renda;

d) Dimensão IV: Escassez de Recursos;

e) Dimensão V: Carências Habitacionais.

1.118

Nº Bolsa Universitária Parcial/mês 7.500 8.026

Plano de ação para metas não cumpridas ou excedidas no mês avaliado

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 novembro/2020 foi de 112,5% de atendimento à

meta prevista. 

Medidas implementadas/a implementar: Não se aplica

Prazo para tratar a causa: Não se aplica

Ações de melhoria e resultado

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) em parceria com o Governo do Estado, e com o apoio do Instituto Mauro

Borges (IMB) e da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg), elaboraram a proposta de redesenho do Programa Bolsa

Universitária (PBU), na qual deu origem ao Programa Universitário do Bem (ProBem). O propósito do novo Programa, em

síntese, é ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis, trazer mais segurança ao processo de seleção, elevar o

potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior e o alinhamento às demandas por

mão de obra qualificada no Estado de Goiás.

Destacamos 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 promovidas 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 17.405/11, sendo assim, com o melhor desempenho global dos beneficiários a quantidade de

prevista 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.

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: NOVEMBRO/ 2020

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

SERVIÇO PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JOVEM E INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO

DISCRIMINAÇÃO METAS FÍSICAS

Nº Bolsas Universitárias (TOTAL) Bolsa
Prevista Realizada

8.130 9.144

Nº Bolsa Universitária Integral/mês 630
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Rosana Elias Borges Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Analista Administrativo GEPG - Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                  

pela consolidação das informações 

Diretora de Ações Sociais

Apresentação do Manual da Central de Relacionamento do PBU. O documento faz parte do projeto de estruturação,

capacitação e melhoria contínua da área iniciado no segundo semestre de 2020 e teve a participação direta dos 8 estagiários

lotados na Central. Ressaltamos a importância da Central de Relacionamento, a qual absorve demandas tanto ativas quanto

receptivas referente à comunicação com os usuários e com o público em geral. Em novembro, foram registrados 3.750

atendimentos nos canais de comunicação, sendo os principais – telefone, Whatsapp e e-mail.

   Gerente de Gestão e Controle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Informações do PBU

A partir de estudos com a base atual de ativos do PBU, foi definido e inserido no Projeto de Lei do Programa Universitário do

Bem a regra de migração dos bolsistas veteranos para o Programa substitutivo. 

Para tanto, a diretoria do PBU em conjunto com a Gerência de Tecnologia da Informação da OVG desenvolveu o recurso

tecnológico na plataforma atual do PBU referente a valoração das bolsas conforme os critérios previstos. A regra aplicada ao

sistema informatizado, o qual está sendo testado, garante que a migração acontecerá de forma automática e ágil,

viabilizando a operacionalização mesmo que complexa.

No intuito de aprimorar as alternativas para a capacitação dos beneficiários de forma a complementar o aprendizado

acadêmico, o Programa tem firmado parcerias com renomadas instituições. Em novembro, houve a assinatura do Acordo de

Cooperação Técnica com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para oferta de capacitação. 

O objetivo é que por meio de cursos on-line o Programa oferte ao bolsista a oportunidade de desenvolver habilidades

profissionais de maneira que complemente sua qualificação e aumente sua empregabilidade quando da sua inserção no

mercado do trabalho. 

Foi iniciado a digitalização de arquivos do PBU, objetivando a desocupação de espaço físico destinado ao armazenamento,

bem como a transformação dos documentos em arquivos digitais caracterizando uma fonte mais acessível de consulta.

Foram digitalizados arquivos referentes à contrapartida relativo aos anos de 2017 a 2019.

Diretora do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bolsa Univesitária

Aprimoramento da ferramenta tecnológica utilizada para a tramitação de processos administrativos. A ferramenta foi

desenvolvida para viabilizar a notificação automática ao bolsista quando do seu desligamento liminar do Programa, e ainda, a

possibilidade dele apresentar recurso anexando documentos ao processo quando for do seu interesse. Em novembro, a

ferramenta agregou novas funções como:

a) Classificação de nível de acesso aos documentos criados por cada área, podendo ser, sigiloso, restrito ou público;

b) Recurso de validação/assinatura digital por parte pelo gestor da área técnica;

c) Possibilidade de anexar documentos, quando necessário, para fundamentar parecer técnico da Administração do

Programa

Goiânia, novembro de 2020.

Fernando Henrique Ferreira Rocha Rúbia Erika Prado Cardoso

Wellington Matos Lima Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado

 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora Geral
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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: NOVEMBRO / 2020

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

O Governo de Goiás, por meio da OVG, ofereceu o minicurso online “Voluntariado em Tempos de Pandemia”, que está disponível no

nosso canal do YouTube. Essa é uma opção gratuita que contribuiu com a capacitação dos voluntários que estão sempre engajados

com o bem-estar do próximo. No minicurso, a gerente de Voluntariado e Parcerias Sociais, Larissa Guimarães, e a assistente social da

OVG, Ana Paula Silva, apresentaram possibilidades de ajudar o outro sem sair de casa. Além das dicas de voluntariado em meio ao

distanciamento social, receberam um certificado ao final do minicurso. 

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, Gracinha Caiado, e os diretores da Organização das

Voluntarias de Goiás, participaram de reunião no Ministério da Cidadania, em Brasília, para tratar de assuntos relacionados à

Instituição.

A 28ª edição do Rally dos Sertões acelerou na rota do bem e distribuiu cestas básicas na região Norte de Goiás. A OVG, em parceria

com o Gabinete de Políticas Sociais do Governo de Goiás, abraçou mais essa iniciativa, doando cestas básicas e indicando famílias em

extrema situação de vulnerabilidade que necessitam dos alimentos. Os munícipios de Minaçu e Campos Belos foram beneficiados

com a boa ação dos competidores e apoiadores da causa. Além de colaborar na logística da distribuição e doação de alimentos, a

OVG se colocou à disposição para auxiliar para que as entregas acontecessem. No caminho da solidariedade o bem chega em

primeiro lugar. 

Recebemos uma visita muito especial no Centro de Idosos Sagrada Família. O Secretário Nacional da Promoção e Defesa da Pessoa

Idosa, Antônio Costa, conheceu as nossas instalações. Ele veio a Goiânia para participar da cerimônia de entrega do recurso

emergencial do Governo Federal destinado às Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) de Goiás, ao todo, o Centro de

Idosos Sagrada Família e o Centro de Idosos Vila Vida, unidades da OVG, receberão R$180 mil para investimentos em prevenção à

Covid-19.

A OVG é parceira de 21 bancos de sangue públicos e privados de Goiás. Os bolsistas da Organização são incentivados a se tornarem

doadores. Dia 25 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, momento para homenagear a todos que salvam

vidas através dessa prática humanitária. Em 2020, cerca de 31% dos atendimentos feitos pelo Hemocentro de Goiás aconteceram

graças a essa ação de olhar para quem precisa. 

Este ano, a campanha “Papai Noel dos Correios” conta mais uma vez com o apoio da OVG e do Governo de Goiás. As cartinhas serão

enviadas e adotadas de forma digital para que o Natal seja inesquecível para as crianças carentes do nosso Estado. Com esse apoio

do bem, os sonhos de meninos e meninas podem se tornar realidade. 

O Governo Estadual, por meio da OVG e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, distribuiu a partir de 23 de novembro,

150 marmitex/dia, para refugiados indígenas venezuelanos. A ação garante a alimentação de idosos, adultos, inclusive grávidas e de

70 crianças. As refeições foram preparadas no Restaurante do Bem de Goiânia - Unidade Campinas. E o apoio solidário será

ampliado. As famílias venezuelanas serão cadastradas no Banco de Alimentos da OVG e receberão doações de roupas, brinquedos e

enxovais para bebê. 

O Instituto Espírita Batuíra, que fica em Goiânia, ganhou colchões novos para os pacientes atendidos por eles. A instituição sem fins

lucrativos assiste atualmente 139 pessoas e recebeu 145 colchões para que eles possam descansar com mais conforto. A doação foi

realizada pelas lojas Novo Mundo e repassada ao instituto pela OVG. Nosso slogan “Faz bem fazer o bem” nunca foi tão preciso

quanto neste momento de pandemia.

No dia 20 de novembro celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A data é escolhida em menção a uns dos maiores

antiescravagistas da história: Zumbi dos Palmares. A OVG transmitiu uma live com o tema Racismo e Discriminação racial no canal

Youtube com a Mestra em Estudos de Gênero pela PUC-SP e Doutoranda em História Social pela USP, Giselle dos Anjos, para um

debate sobre racismo e discriminação racial. Foi promovido em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás

(Fapeg) e transmitido pelo canal do YouTube da OVG e trouxe um resgate histórico. O evento foi mediado pela Diretora do Programa

Bolsa Universitária, Rúbia Prado.  

O Senai Canaã, promoveu uma live, em parceria com a OVG. Desta vez, para abordar o tema Educação e Empregabilidade, com os

convidados Weysller Matuzinhos, Gerente de Educação Profissional do SENAI, e o Supervisor Técnico do SENAI, Tarcísio de Paula. A

transmissão aconteceu no canal do YouTube do SENAI. O evento on-line faz parte de uma parceria entre o Programa Indústria Mais

Forte do SENAI e o Programa Bolsa Universitária da OVG. 
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Goiânia, Novembro de 2020.

Rosana Elias Borges Jeane de Cássia Dias Abdala Maia

Ações foram realizadas para melhoria e qualificação do atendimento aos idosos, entre essas estão: a automatização dos dados, os

colaboradores da unidade receberam orientações sobre o Sistema de Gestão Integrada − SGI. Como forma de ampliar a qualificação

e oportunidade de crescimento profissional aos colaboradores a OVG ofertou a capacitação através de minicursos, disponibilizados

através de plataformas digitais (Zoom) com os temas: ECA e Família Acolhedora; a aprovação ao cadastramento. Em cumprimento

ao Cronograma de Execução de Atividades nesse mês foram aplicadas as Pesquisas de Satisfação.

Em relação as melhorias da infraestrutura, destaca-se que no CIVV, a reforma do almoxarifado e criação da sala de gêneros

alimentícios, em atendimento as exigências da vigilância sanitária e, reforma do salão de convivência, cozinha e pátio da unidade, se

encontram em andamento.
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ANEXO II

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EXECUTORAS

CISF: Psicopedagogia com estimulação da memória e 

Visita de Familiares  - ILPI

                                 CISF:   Dança - Desfile Afro - ILPI

  EBVI:    Oficina de Artesanato                                EBVI: Atendimento online pela psicóloga e Assistente Social

CISF: Atendimento Odontológico  -ILPI CISF: Educação Física - Centro Dia e Inclusão digital - 

Centro de Convivência                        

CISF: Palestra Nov/Azul  - Casa Lar CISF: Educação Física - Casa LarCISF: Hidroginástica  - Casa Lar        
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ANEXO II

EBV II:  Atividade de Artesanato e Atividade  Física EBV II: Atividade Socioeducativa com Psicóloga e  

Atividade da Assitente Social 

CIVV: Oficina de Artesanato                                  CIVV: Visita Consciente          

EBV I:  Atividade Física online EBV I: Trabalho desenvolvido pelo instrutor de dança

EBV I: Live Dia da Consciência Negra EBV II: Atividade do instrutor de  Dança
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ANEXO II

 CATF:       Atividade Online Produção Video Câncer de Mama       CATF:  Atividade de incentivo à leitura - 

Empréstimo de Livros

    CIVV:  Feirinha Casa LarCIVV:    Manhã de Louvor e Culto Ecumênico    

CIVV: Tradicional Feijoada CIVV:   Atividades de Dança - para serviço de convivência

CAFT:    Entrega de Hortifruti /Kit Proteção Covid-19                  Atendimento da Assistente Social
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ANEXO II

CIGO: Palestra Dia Mundial da Diabetes  CIGO:   Oficina Socioeducativa / Decoração de Natal

                              CIGO: Aniversariante do Mês e BingoCIGO: Voluntários Religiosos                 Jogos Lúdicos

CSDG:  Orientações  odontológicas

CSDG: Vídeo de Exercício FísicoCSDG: Entrega  de  Cestas  de  Hortifruti  e  kits de Higiene

CSDG: Divulgação das Campanhas

23



ANEXO II

GRB: Goiânia Protocolo e Prevenção Covid-19 GRB: OVG distribui marmitas para refugiados

  GRB: OVG amplia atendimento do 

Restaurante do Bem de Anápolis

GRB: Goiânia, Valparaíso, Águas Lindas e Rio Verde -  Cubas de Alimentos Preparados

CIGO: Oficina  Socioeducativa CIGO:  Psicologia/Grupo Terapêutico/Roda de Conversa

GRB: Goiânia- Centro  e Luziânia- Estrela Dalva Ação 

Social Novembro Azul
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ANEXO II

GGSA: Avaliação do minicurso família acolhedora  / 3º 

Avaliação do Debate Social

   GGSA: Debates Sociais e  Minicurso Antes e Dpois do Eca

GVPS: Assessoramento às entidades - cursos de 

capacitação em parceria com GGSA

GGSA: Minicurso Família Acolhedora

MOBILIZAÇÃO DE PARCERIAS E MELHORIAS - UNIDADES

  CIVV: Instalação de Drywall - Reforma do Almoxarifado e Criação da Sala de Gêneros Alimentícios e Reforma do 

Salão de Convivência, Cozinha e Pátio da Unidade (em andamento)    

GVPS: OVG oferece capacitação on-line para voluntários GVPS: OVG repassa 145 colchões ao Batuíra
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ANEXO II

RB:  Goiânia entrega marmitex para os Indígenas 

Warao/Venezuelanos

OUTRAS ATIVIDADES

CISF: Visita do Secretário Nacional de Promoção e 

Defesa do Direito da Pessoa Idosa

CISF: Visita da Diretora de Ação Social  Jeane Abdala                     

RB: Goiânia Campinas  Ação Social - Entrega marmitex 

para SEDS

  CISF: Musicoterapia-ILPI CISF: Reunião com a Diretora de Ações Sociais - Jeane 

Abdala 

CIVV: Revitalização de móveis    CSDG:  Sorteio do Voucher de um Soutien de 

Amamentação
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ANEXO II

CSDG: Capacitação da Equipe

CIVV: Bazar de Vestuários - Captação de Recursos CISF: Pesquisa Presente de Natal - ILPI

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

CISF: Treinamento Enfermagem - Maca Retrátil

                       CIVV: Capacitação do SGI

CIGO: Capacitação da Equipe Higiene e Limpeza/ 

Enfermagem

CIGO: Reunião de realinhamento com a Equipe Técnica

RB: Minaçu - Treinamento aos colaboradores sobre 

Higiene Pessoal e Boas Práticas
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