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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO DE 2014 
 

A. IDENTIFICAÇÃO 
 

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Caritas Arquidiocesana de São Paulo - CASP 

CNPJ: 62.021.308/0001-70 

ENDEREÇO: Rua Major Diogo, 834, Bela Vista, CEP 01324-000  

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 20627766; (11) 20681217; (11) 3241.3239. 

Filiais: 

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo BELÉM 

ENDEREÇO: Av. Álvaro Ramos, 366 – Belém – CEP 03058-060 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 2693-0287 

CNPJ: 62.021.308/0009-28 

 

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo BRASILÂNDIA 

ENDEREÇO: Rua Rodrigues Blandy, 55 – Itaberaba - CEP 02840-050 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 3924-0020 

CNPJ: 62.021.308/0005-02 

http://www.caritassp.org.br/
mailto:caritassp@caritassp.org.br
mailto:caritasarqsp@uol.com.br
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NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo IPIRANGA 

ENDEREÇO: Rua Xavier de Almeida, 818 – Ipiranga - CEP 04211-001 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 2274-8500 

CNPJ: 62.021.308/0006-85 

 

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo LAPA 

ENDEREÇO: Rua Afonso Sardinha, 62 – Lapa - CEP 05076-000 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 3834-7141 

CNPJ: 62.021.308/0007-66 

 

NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo SANTANA 

ENDEREÇO: Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra, 1877 – Parada Inglesa - CEP 02239-010. 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 2991-5882 

CNPJ: 62.021.308/0004-13 
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NOME: Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo SÉ 

ENDEREÇO: Rua Rodolfo Miranda, 249 – Bom Retiro - CEP 01121-010 

CIDADE/ UF: São Paulo/SP 

TELEFONE: (11) 5549-7216 

CNPJ: 62.021.308/0008-47 

B. TIPO DE ESTABELECIMENTO  

A sede da entidade é alugada. 

C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO 

PRIMEIRO registro legal da Entidade. 

NÚMERO DO REGISTRO NO LIVRO: Microfilmado (Certidão de Breve Relato em anexo) 

NÚMERO: 24132 

CARTÓRIO: 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital e Civil de Pessoa Jurídica da 

Capital. 

MUNICÍPIO/ UF: São Paulo/SP 

DATA DO REGISTRO: 14.02.1968 

 

D. Composição da ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

 

NOME: ODILO PEDRO SHERER 

CARGO: Presidente do Conselho Deliberativo Profissão: Ministro de confissão religiosa 

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada. 
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Nome do Diretor: MARCELO ALVARES MATIAS MONGE 

Cargo: Diretor Profissão: Ministro de confissão religiosa 

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada. 

 

Nome do Diretor: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA CAMARGO 

Cargo: Vice-diretor Profissão: Engenheiro 

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada. 

 

Nome do Diretor: AGUINALDO LUIZ DE LIMA 

Cargo: Tesoureiro Profissão: Contador 

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada. 

 

Nome da Diretora: MARTA LUCIA CAMELO 

Cargo: Vice-Tesoureira Profissão: Aposentada 

Não é funcionário público. Não exerce na entidade função remunerada. 

 

Nome da Diretora: LUCIMEIRE FAÇANHA FRANÇA 

Cargo: Secretária Profissão: Advogada 

É funcionária pública em cargo comissionado, sem vínculo permanente. Não exerce na entidade 

função remunerada.  

 

Nome da Diretora: MARIA APARECIDA BARÃO ACUÑA 

Cargo: Vice Secretária Profissão: Advogada 

Não é funcionária pública. Não exerce na entidade função remunerada. 

 

MANDATO DA ATUAL DIRETORIA: 

Início: 01.01.2014 Término: 31.12.2016 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Quantidade de pessoas que colaboram com a entidade em 2014: 

 

 

Responsável para contato com a organização  

NOME: FÁTIMA DE ARAÚJO GIORLANO 

CARGO: Assistente Social 

DDD/ TELEFONE: (11) 2062-7766; 2068-1217; 2062-7764; E-MAIL: caritassp@caritassp.org.br 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2014 
 

Apresentação  

A CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO - CASP é associação civil de direito privado, sem 

fins lucrativos, e de caráter assistencial, formada e informada pelos princípios da fé cristã. Sem prejuízo de 

sua natureza jurídica de associação independente, e de sua autonomia administrativa, patrimonial e 

financeira, a CASP atua como um organismo da Arquidiocese de São Paulo, na animação, promoção, 

caridade e articulação da Ação Social. 

Colaboradores Quantidade 

Funcionários 30 

Estagiários remunerados 00 

Total de pessoal ocupado assalariado 30 

Voluntários permanentes 40 

Voluntários eventuais 29 

Estagiários não remunerados 01 

Total de pessoal ocupado não remunerado 70 

Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no exercício anterior 12 

Quantidade de diretores remunerados 00 

Quantidade de diretores não remunerados 06 

http://www.caritassp.org.br/
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Sua atuação se dá a partir de sua matriz, bem como de seis Núcleos Regionais e Paróquias da Arquidiocese 

de São Paulo. Trabalha na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável solidário. Junto 

aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade 

justa, igualitária e plural. 

Tem por MISSÃO: Ser braço estendido da Igreja Arquidiocesana de São Paulo no serviço de 

sensibilização, animação, articulação e promoção da caridade e refletir com a sociedade sobre 

oportunidades de ações transformadoras que lhe propiciem justiça.  

A CASP tem por finalidade estatutária (cf. CAPÍTULO II, Art. 6º de seu estatuto social): 

a) Promover e articular ações que possibilitem a assistência social por meio da educação, da 

cultura e da saúde, assim como, do incentivo a solidariedade das famílias e pessoas 

empobrecidas, em especial crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, solicitantes de 

refúgio e refugiados e outros que se encontrem em situações de risco, nas áreas rural e 

urbana, para que vigorem a Justiça social, a fraternidade e a caridade cristã; 

b) Atuar através de parcerias com o poder público e privado na promoção de iniciativas que 

minorem os sofrimentos de grupos sociais e comunidades em situações de exclusão social e 

contexto de emergência natural, social e civil; 

c) Realizar ações solidárias de geração de trabalho e renda, apoiando, quando necessário, à 

criação de oficinas, cooperativas, grupos de produção, prestação de serviços e outros; 

d) Investigar, estudar, analisar e desenvolver estratégias de combate à miséria, à pobreza e a 

exclusão social; 

e) Defender e promover os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana; 

f) Acolher com solidariedade, orientar e encaminhar solicitantes de refúgio e refugiados, 

vindos de diversos países, em parcerias com o ACNUR – Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados; CONARE – Comitê Nacional para Refugiados e a Sociedade Civil, 

procurando dar condições para que se insiram e se integrem a Sociedade; 

g) Formar, acompanhar, assessorar e articular os agentes que atuam nas áreas de competência 

da Ação Social e no exercício da cidadania; 

h) Fazer-se representar, sempre que solicitada, para defender seus interesses junto aos Órgãos 

Oficiais e Privados; 

http://www.caritassp.org.br/
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i) Representar um espaço de fortalecimento da fé, da cultura, da vida e da cidadania, fulcrada 

nos preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana; 

j) Realizar ações solidárias emergenciais, dentro de suas possibilidades técnicas, jurídicas e 

financeiras, mediante determinação prévia do Presidente do Conselho Deliberativo; 

k) Fomentar procedimentos de assistência e de seguridade ligados à saúde para seus associados 

admitidos e efetivos, para os presbíteros da Arquidiocese de São Paulo e eventualmente para 

terceiros; todos submetidos aos termos do regimento interno e á apreciação prévia da 

Assembleia Geral. 

As finalidades da CASP são objetivadas e cumpridas em consonância com a Lei orgânica da Assistência 

Social (LOAS), a Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da criança e do 

adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Lei Civil vigente, naquilo que lhe é aplicável, sem prejuízo aos 

critérios de orientações previstos na alínea “a”, item 1, do artigo 7º do estatuto desta organização, qual seja:  

“Orientar suas atividades sociais pelos princípios da Doutrina Social da Igreja, 

diretrizes da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nas da 

Arquidiocese de São Paulo, nas da Caritas Brasileira e da Caritas Internacionalis, 

no que for pertinente;” 

A sustentabilidade financeira viabiliza-se a partir de recursos financeiros obtidos com contribuições, 

rendimentos, doações, financiamentos pontuais e convênios públicos. No ano de 2014 foram estabelecidos 

convênios com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR e o com o Ministério 

da Justiça por intermédio do Comitê Nacional para Refugiados/CONARE. 

 

Infraestrutura  

A SEDE POSSUI: 11 Salas de atendimento individual; 03 Salas exclusivas para administração, 

coordenação, equipe técnica; 02 Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias, 9 sanitários e 

um banheiro acessível  que atende a quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e 

também a quem precisa de apoio, como idosos e crianças; divididos entre acesso ao público e interno; 01 

Almoxarifado; 01 Copa e cozinha; 01 Recepção. Bem como, acervo bibliográfico com dois mil subsídios 

específicos sobre refúgio e duzentos títulos sobre Assistência Social, Formação de Lideranças, Organização 

Comunitária; Economia Solidária, Elaboração, Implantação, Avaliação e Acompanhamento de Projetos 
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Comunitários; Direitos Humanos. Está equipada com 17 Computadores; 02 Datashow; 01 Fogão; 02 

Geladeiras; 09 Impressoras; 02 Maquinas Copiadoras; 02 Maquinas fotográficas; 02 Micro-ondas; 01 

notebook; 15 telefones; 31 Arquivos de aço;  04 Armários de aço. E ainda mesas, cadeiras, internet, 

material de escritório, sistema de câmera e alarme de segurança. 

Cinco Núcleos Regionais possuem, cada qual, uma sala cedida pela Mitra Arquidiocesana de São Paulo, 

nas regiões de atuação, Regiões Episcopais Belém, Brasilândia, Ipiranga, Lapa, Santana. 

A CASP Núcleo Sé compõe e Coordena o Centro das Pastorais Sociais. Dispõe de uma sala de 

aproximadamente 16 metros quadrados, mobiliada com os seguintes equipamentos: um arquivo com quatro 

gavetas, um armário de aço duas portas e quatro prateleiras, um telefone/fax. Seis cadeiras, um 

computador, uma impressora, uma xerox copiadora e um ventilador. Utiliza para suas reuniões e Fórum das 

Pastorais Sociais um salão com 36 metros quadrados equipados com 150 cadeiras de plásticos, uma TV, 

um vídeo, um armário de portas de vidro com três prateleiras, mesa (2mx40cm de madeira), um ventilador; 

um refeitório com 20 metros quadrados contendo duas mesas e 16 cadeiras; uma Cozinha de 8 metros 

quadrado, uma sala sendo ocupadas pelas Pastorais da Criança e do Menor e uma sala de depósito. No 

andar superior, o Centro conta com um vestiário e um depósito, um apartamento residencial composto de 

um dormitório, sala, cozinha, área de serviço, banheiro. 

Público alvo:  

Centro de Referência para Refugiados: Solicitantes de refúgio e refugiados (homens, mulheres, 

crianças, adolescentes, famílias).  

Núcleos Regionais: Mulheres, lideranças comunitárias, organizações sociais, comunidades, 

desempregados. 

Abrangência territorial 

Os seis Núcleos Regionais atendem o Município de São Paulo a partir da divisão regional da 

Arquidiocese de São Paulo. Arquidiocese corresponde ao espaço territorial de atuação da Igreja, sob a 

responsabilidade administrativa e pastoral de um arcebispo. A Igreja Católica se concretiza na Cidade de 

São Paulo através da Arquidiocese de São Paulo. Por abranger um território bastante extenso a 

Arquidiocese está subdividida em seis regiões assim dispostas: Região Episcopal Belém, Região Episcopal 

Brasilândia, Região Episcopal Ipiranga, Lapa, Santana e Sé. 

http://www.caritassp.org.br/
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Centro de Referência para Refugiados: Estado de São Paulo - 80% das pessoas atendidas, após 

chegada em São Paulo, moram na região Central da cidade, mas existem pessoas morando em cidades do 

Interior e Litoral.  Quadro de beneficiários por proveniência:  

 

 

CONTINENTES SOLICITANTES REFUGIADOS TOTAIS 

AFRICA 2.460 1.385 3.845 

AMÉRICA LATINA 103 363 466 

EUROPA 21 63 84 

ÁSIA 52 77 129 

ORIENTE MÉDIO 976 1.235 2.211 

APÁTRIDA --- 01 01 

TOTAIS 3.612 3.124 6.736 

 

 

REGISTROS 

CNPJ nº 62 021 308/0001-70  

CCM nº 1.009.502-6 

COMAS Inscrição nº 816/2012 

Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social nº 26.237 – Válido até: 30/06/2015 

Utilidade Pública Municipal, decreto nº 45.691 de 17/01/2005. 

Fundação: 04 de abril de 1968  
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INSTRUMENTOS DE CONTROLE 

Constituem os instrumentos de controle: Livro de Atas das Assembleias Gerais da Entidade; Livro de Atas 

das Reuniões de Diretoria; Livro Caixa; Documentação dos projetos aprovados e em evolução. 

Documentação específica das 06 filiais da CASP, localizadas nas 06 Regiões Episcopais (Belém, 

Brasilândia, Santana, Sé, Lapa, Ipiranga). 

NOSSOS VALORES 

FÉ E MORAL CRISTÃ: Referência fundamental ao Evangelho de Cristo, que inspira o 

comprometimento social entre as pessoas. 

CARIDADE: Virtude de caráter social fundamental, que move o sentimento de urgência de se estabelecer 

uma relação de justiça entre as pessoas. 

FRATERNIDADE: Realidade espiritual que suscita o sentido e valor ao empenho intrínseco da pessoa em 

desejar dar uma destinação universal aos bens da natureza em benefício do bem comum. 

SOLICITUDE SOCIAL: Gesto sensível e acolhedor em favor de outra pessoa, com predisposição 

naturalmente amável para servi-la, reconhecendo e respeitando a eminente dignidade desta outra. 

DIÁLOGO: Disponibilidade cordial para explicitar o próprio conhecimento e experiência e para acolher a 

realidade de terceiros, visando perceber demandas alheias à própria realidade. 

TESTEMUNHO: Carisma específico que espelha a fé e a esperança no coração materno da Igreja e no 

rosto misericordioso do Deus de amor, de bondade e de ternura. 

 

PARCERIAS 

 

As parcerias ocorrem pela interdependência das ações para o alcance qualitativo dos resultados e exercício 

de direitos dos usuários. 

No ano de 2014 contamos com os seguintes parceiros: Poli cidadania; Conselho de Leigos da Arquidiocese 

de São Paulo – CLASP; Pastorais Sociais da Arquidiocese de São Paulo; Instituto CREDIPAZ, 

organização sem fins lucrativos de Microcrédito solidário e popular. 

No que se refere ao Centro de Referência para Refugiados constituímos as seguintes parcerias: 
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CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) - Lei 9.474 de 1997 que regulamenta o Estatuto dos 

Refugiados; processo de elegibilidade e Políticas Públicas e Projeto de Saúde Mental; Policia Federal – 

elaboração de documentos e Mutirão para expedição do protocolo provisório; Secretarias da Justiça e 

Defesa da Cidadania via Comitê Estadual para Refugiados – discussão de casos e estudo de 

possibilidades políticas públicas; Defensoria Pública da União – orientação e encaminhamentos jurídicos, 

participação em eventos propostos pela CASP; Ministério Público – apoio e encaminhamentos; 

Arquidiocese de São Paulo – Apoio a atividades do Centro de Acolhida. Paróquia São João Batista do 

Brás – Brás (SP) – doação de enxovais para bebes. Paróquia Santo Antônio de Lisboa – doação de 

cobertores. Catedral da Sé – contribui disponibilizando dinheiro trocado para o pagamento dos benefícios 

de subsistência aos refugiados e solicitantes de refúgio. Missão Belém no acolhimento para idosos e 

pessoas com doenças crônicas. Igreja Síria Ortodoxa Santa Maria doações leite, cobertores, e em 

dinheiro. Coordenação da revolução Síria no Brasil via encaminhamentos para moradia, curso de 

português, troca de informações/reflexão sobre a situação dos Sírios no Brasil. Obra Social Nossa 

Senhora Aparecida (Irmãs Palotinas) - acolhida às mulheres. Missão Paz (Padres Scalabrinianos) – 

Projeto CASA DO MIGRANTE (acolhida ) e Pastoral do Migrante (orientação quanto à documentação de 

Permanência). Refugees United – utilização de sala e infra-estrutura para divulgação de plataforma de 

localização de familiares e amigos. SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) cursos 

profissionalizantes. SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) cursos profissionalizantes.  

SESC (Serviço Social do Comércio) curso de português, acesso a internet, lazer e cultura, alimentação a 

preço acessível. SESI (Serviço Social da Industria) – cursos profissionalizantes. Projeto TRILHAS DE 

CIDADANIA (Parceria entre: Editora Moderna, Instituto Aprendiz e Museu de Arte Sacra) - curso de 

português. Faculdades Rio Branco - Cursos de Relações Internacionais- pesquisa sobre os países de 

origem  e visitas de alunos a CASP, doações de roupas e cobertores. UNISANTOS - Cursos de Relações 

Internacionais- pesquisa sobre os países de origem.  Instituto de Migrações e Direitos Humanos 

(IMDH), apoio e esclarecimentos sobre migração e permanência. SASECOP (Serviço de Apoio 

Educativo de Capacitação e Orientação Profissional) cursos profissionalizantes. CESPROM 

(Associação Educadora Beneficente do Centro Scalabriniano de Promoção) cursos profissionalizantes. 

Hospital das Clínicas e Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, atendimentos em saúde 

mental e outras especialidades. Hospital da Glória, atendimentos em saúde. Hospital de Referencia da 

Saúde da Mulher Perola Bayton, atendimento em saúde. Unidade Básica de Saúde (UBS) Sé 

atendimento ambulatorial. UBS Humaitá atendimento ambulatorial. APCD (Associação Paulista de 
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Cirurgiões Dentistas), atendimento odontológico. Universidade de São Paulo (USP), serviços 

odontológicos. Hospital “Emílio Ribas”, doenças infectas contagiosas. Hospital Infantil “Menino 

Jesus”, atendimento em saúde. Hospital Brigadeiro, Referencia no atendimento ao homem. Santa Casa 

de Misericórdia, atendimento de saúde. CEMA – Hospital de atendimento especializado em oftalmologia 

e otorrinolaringologia. Amparo Maternal, assistência em saúde/internação à mulher gestante. Todos os 

Postos de Atendimento Médico da Rede Pública Estadual e Municipal, principalmente os localizados 

na região Central, onde reside a maioria dos sol/refugiados.  UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). 

UNISANTOS (Católica UNISANTOS). UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). UFSCAR 

(Universidade Federal de São Carlos). UNIESP, curso de português para solicitantes de refugio. Escola 

Clara Mantelli, Suplência de 1º e 2º Grau gratuita. Comunidade Novos Rumos, cursos 

profissionalizantes gratuitos. TENDAS (Prefeitura - sistema geral de localização de vagas em albergues). 

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) albergues. CAT – Centro de 

Atendimento ao trabalhador (PMSP) cursos e palestras gratuitas, cadastro e encaminhamento para vagas de 

trabalho. SINTRACON-SP (Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil de São Paulo), 

encaminhamentos para busca de trabalho em empresas da área de construção civil. Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho. EMDOC (Projeto PARR), 

recolocação profissional. Ótica Knirps, preços mais acessíveis para solicitantes de refúgio e refugiados. 

Posto humanizado Aeroporto de Guarulhos, contatos e apoio aos solicitantes que se encontram no 

aeroporto. CROPH – (Coordenação Regional de Promoção Humana) encaminhamento para 

albergamento. Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo disponibiliza salas para cursos de 

formação para a equipe. COMPASSIVA, organização que possibilita curso de português para sírios. 

Secretaria do Trabalho e Relações de Emprego, realização de mutirão para obtenção da CPTS com 

apoio CASP. IMEP – Instituto Meridional de Ensino Técnico e Profissional, cursos profissionalizantes 

com preços reduzidos em 50%.  CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), efetivação da parceria; 

início da primeira turma do curso de português. Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de SP, 

capacitação para a equipe sobre SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 

Participação dos beneficiários na definição e controle das atividades realizadas 

 

 Realização de Diagnóstico Participativo – avaliação anual das ações e indicação de novas 

ações realizada por usuários; profissionais envolvidos e parceiros. 

 Atendimento individualizado 
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 Reunião bimensal de avaliação dos projetos, participação das lideranças comunitárias, 

participantes dos projetos e técnicos. 

 

Detalhamento das atividades, serviços e projetos desenvolvidos 
 

A Caritas atua na perspectiva das Políticas Públicas com quatro diretrizes institucionais: defesa e promoção 

de direitos humanos e sociais; incidência e controle social de políticas públicas; construção de projeto de 

desenvolvimento solidário e sustentável; o fortalecimento da Rede Caritas. Operacionaliza a atividade 

principal e secundária com os seis Núcleos Regionais (filiais) constituídos.  

Quanto à abrangência no território Municipal, Estadual e Nacional, atua conforme nucleação local em 

consonância com as unidades paroquiais, comunitárias e respectivas sucursais. 

Para cumprir sua missão e operacionalizar visão e valores, a CASP realiza os seguintes programas e ações: 

Centro de Referência para Refugiados:  

 

DESCRIÇÃO:  

O serviço Centro de Referência para Refugiados oferece atendimento e apoio a Refugiados (as) e 

Solicitantes de Refúgio. Os objetivos específicos incluem a melhoria do nível de autossuficiência e 

condições de vida dos refugiados; melhorar o acesso à educação e saúde; fornecer apoio de subsistência 

para garantir que os refugiados tenham artigos domésticos e de higiene suficientes; prestação de serviços 

para grupos com necessidades especiais; realização do potencial de integração local dos refugiados; 

reforço da documentação civil e apoio ao procedimento de elegibilidade para melhorar o acesso ao 

território de pessoas que buscam proteção.  

Atividades/programas:  

1. ASSISTÊNCIA  

Uma equipe de assistentes sociais e voluntários faz atendimentos individuais das pessoas em necessidade 

de:  

a) primeiro albergamento: são feitas buscas de vagas e encaminhamentos para albergamento entre os 

parceiros da Caritas-SP, entre as comunidades solidárias (muitas delas formadas por refugiados) e, 
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alternativamente, entre o sistema público;  

b) saúde: é identificada a necessidade de atendimento e providenciado o encaminhamento para o 

atendimento necessário, por vezes em unidades especializadas parcerias da Caritas-SP;  

c) carência quanto alimentação e itens de necessidade: são feitas doações de cestas básicas, fraldas, kits de 

higiene e roupas, assim como a avaliação dos pedidos de ajuda financeira, a ser concedida segundo 

critérios de avaliação social  

d) outras vulnerabilidades especiais: são identificados os casos de menores desacompanhados, mulheres 

grávidas em desamparo, pessoas em condição de desespero, para encaminhamento e atendimento 

adequados junto a entidades públicas e privadas especializadas.  

2. INTEGRAÇÃO 

Uma segunda equipe de assistentes sociais e voluntários faz atendimentos individuais visando: 

a) organizar turmas de cursos de português, os quais são ministrados por entidades parcerias; 

b) prestar orientação e fazer encaminhamentos sobre documentos e direitos trabalhistas; 

c) prestar orientação e fazer encaminhamentos para inclusão de crianças e jovens no ensino regular; 

d) prestar orientação e fazer encaminhamentos para cursos universitários e profissionalizantes; 

e) apoiar na elaboração de currículos e em processos de revalidação de diplomas universitários; 

f) organizar o atendimento dos solicitantes de refúgio e refugiados pelo PARR – projeto parceiro da 

CASP na mediação em busca de trabalho; 

g) receber e encaminhar pedidos de empresa pela contratação de estrangeiros.  

3. PROTEÇÃO 

Uma equipe de advogados e voluntários faz atendimentos individuais visando a proteção de direitos, a 

partir das seguintes ações: 

a) entrevista e parecer sobre a condição de refugiado: cada solicitante de refúgio é entrevistado por um 

advogado, para que a Caritas - SP envie uma opinião legal para auxiliar o Comitê Nacional de Refugiados 

na análise do pedido de refúgio e assegurar que os estrangeiros em verdadeira situação de risco não sejam 

devolvidos a seus países; 
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b) orientação jurídica gratuita: atendimento individual de todo solicitante de refúgio e refugiado que 

necessite de orientação sobre questões de direitos trabalhistas, documentais e de todos os seus direitos no 

Brasil; 

c) reunião familiar: encaminhamento de pedidos aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, 

visando promover a reunião de familiares que estejam no exterior com o refugiado residente no Brasil; 

d) fiscalização de denúncias: recebimento, análise e encaminhamento de denúncias de graves violações 

dos direitos dos estrangeiros em situação de refúgio no território brasileiro, bem como a proposição de 

medidas às autoridades competentes; 

e) formação de rede de proteção: envolvimento entidades públicas e entes da sociedade civil, visando 

promover a troca de experiências e o trabalho conjunto. 

4. SAÚDE MENTAL 

Uma equipe formada por uma psicóloga e uma psiquiatra, com apoio de voluntários, realiza atendimentos 

individuais e em grupo, visando: 

a) avaliar a condição de saúde mental dos indivíduos mais vulneráveis; 

b) fazer o acompanhamento psicológico daqueles que demonstram interesse; 

c) fazer o encaminhamento e acompanhamento para tratamento psiquiátrico nos casos em que é 

necessário; 

d) dar orientações e fazer encaminhamentos de casos especiais de saúde geral; 

e) promover atividades de bem-estar e manifestação dos sentimentos dos solicitantes de refúgio e 

refugiados; 

f) acompanhamento de casos de reunião familiar. 

OBJETIVO: Proporcionar acolhimento, proteção, assistência e orientação aos solicitantes de refúgio e 

refugiados, visando sua integração na sociedade brasileira. 

PÚBLICO ALVO: 

Solicitantes de Refugio ou Refugiados (Homens, Mulheres, Idosos, Crianças, Adolescentes).   
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Anual – de 02 de Janeiro a 19 de Dezembro de 2014 

Atendimento: de segunda a sexta das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30 

SEDE DO SERVIÇO: 

Rua Major Diogo, 834, Bela Vista, CEP 01324-000, São Paulo, SP. 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Os quatros programas de ação possibilitaram ações estratégicas para a integração e proteção de 

solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo. 

No ano de 2014, foram atendidas 42.240 pessoas (160 pessoas por dia). O Centro de Referência para 

Refugiados proporcionou, aos beneficiários, atendimento às suas necessidades básicas de: documentação, 

abrigo, alimentação, saúde tanto física como mental, consequentemente resgatando esperança de uma vida 

nova. 

Por meio de acompanhamento, monitoramento e avaliações sistemáticas, de todo o processo, foi possível 

analisar a evolução, ou dificuldades, pertinentes ao processo de integração num novo país. 

A equipe multiprofissional fez orientação, assessoria e encaminhamentos individuais e específicos para 

cada situação. Esse processo favorece a análise qualitativa do processo de integração. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 

Foram atendidas em 2014 cerca de 42.240 pessoas. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 42.240  pessoas 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Todo o Estado de São Paulo. Predominância de bairros da Capital 

Paulista, mais especificamente Centro e Zona Leste. Bem como de Municípios vizinhos, tais como: São 

Bernardo do Campo, Guarulhos, Santo André, Campinas, Santos, Jundiaí. 

RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS: R$ 1.565.164,60 /ANO 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
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Convênios com ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para O Refugio) e Ministério da 

Justiça/CONARE (Comitê Nacional para Refugiados). 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

Foram 26 colaboradores remunerados, sendo 10 com vínculo CLT e 16 com vínculo de autônomos, 

conforme tabela apresentada abaixo. Mais 09 colaboradores voluntários, perfazendo o total de 41 

colaboradores. 

FUNCIONÁRIOS - 2014 

QTDE. FUNÇÃO: 

01 Oficineira Cultural 

01 Psiquiatra 

06 Advogados 

06 Assistentes Sociais 

03 Auxiliares Administrativas 

01 Atendente Programa de Assistência 

01 Psicóloga 

01 Relações Externas 

01 Assistente Proteção 

01 Coordenadora 

01 Porteiro 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 

01 Assistente de coordenação 

01 Analista Administrativo Financeiro 

26 TOTAL 
 

 

 

1ª COPA DOS REFUGIADOS 

 

DESCRIÇÃO:  

Com apoio da Caritas-SP e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) - , um 

grupo de refugiados e solicitantes de refúgio organizou a primeira Copa dos Refugiados do Brasil. 

Durante meses, o grupo se reuniu para definir a estrutura do campeonato, o local dos jogos, a composição 

das equipes, e, também, para buscar recursos, planejar a realização de atividades culturais. Dois rappers 

refugiados compuseram o hino da Copa, cuja letra salientava a união e cooperação entre os refugiados: 
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“One nation, every nation, come together as one... Todo mundo, vamos juntos viver na razão”.  

Formaram-se dezesseis seleções com jogadores da América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia que 

disputaram o título. Cada seleção tinha 10 jogadores (160 pessoas em campo)  

Os jogos aconteceram em agosto de 2014 e, por envolver seleções de 16 países diferentes, o evento 

promoveu uma confraternização universal e estimulou a solidariedade entre todas as comunidades de 

pessoas que estão refugiadas na região de São Paulo. 

Organizações Parceiras e financiadoras: ACNUR (Alto Comissariado das Nações UNIDAS para os 

Refugiados); Cruz Vermelha Brasileira; ONU MULHERES; UNAIDS; Arquidiocese de São Paulo; 

Associação Compassiva; LUDENS – Núcleo de Pesquisa sobre Modalidades Lúdicas e Futebol da USP; 

Missão Paz. 

Hino da Copa, que foi composto por dois refugiados rappers. O videoclipe oficial do Hino já está 

disponível no Youtube, no endereço http://bit.ly/WQ3gRd. 

OBJETIVO:  

Protagonismo dos refugiados e suas famílias na organização e execução da atividade. Sensibilização sobre 

o tema refúgio e denúncia do preconceito. Confraternização entre os povos, lazer, esporte. 

PÚBLICO ALVO: 

Refugiados e suas famílias. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Preparação: Fevereiro a Julho de 2014. 

Jogos: dias 02 e 03 de agosto de 2014. 

LOCAL: 

 Reuniões de organização na sede da Caritas, Sede da Caritas (Rua Major Diogo, 834, Bela Vista). 

 Os jogos aconteceram no Centro Esportivo Novo Glicério, ”Campo da Tia Eva”, Rua Frederico 

Alvarenga, 391, Região Central, São Paulo. 
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RESULTADOS OBTIDOS: 

Integração, identificação e autoconhecimento dos refugiados como um grupo capaz e com uma 

extraordinária força de superação. A paz, o jogo limpo, a alegria, a coordenação dos grupos e o 

entusiasmo de todos.  

Fortalecimento da relação com parceiros. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 700 pessoas. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 700 pessoas. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Todo o Estado de São Paulo. Predominância de bairros da Capital 

Paulista, mais especificamente Centro e Zona Leste.  

RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS: aproximadamente R$ 40.000,00. 

Obs: Cada necessidade financeira foi assumida por um parceiro direto não houve recursos sob a gestão da 

Caritas. 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

Doação direta dos parceiros. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

Durante a organização e reuniões preparatórias cinco pessoas da equipe técnica da CASP (coordenação, 

relações externas, financeiro, assistência, integração), compuseram a equipe organizadora do evento, 

juntamente aos refugiados e parceiros. 

Nos jogos entre voluntários fixos da Caritas, voluntários dos parceiros e algumas pessoas específicas para 

esse evento: 50 pessoas. 

 

SEMINÁRIO MIGRAÇÃO, REFÚGIO E TRÁFICO DE PESSOAS 

DESCRIÇÃO:  

Seminário, que conforme dicionário Aurélio significa sementeira, nesse caso sementeira de ideias e ações. 
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Foi proposto um dia de reflexão e debate. O dia foi aberto com a palavra do Cardeal Dom Odilo Pedro 

Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, e os depoimentos de imigrantes e refugiados.  

O seminário foi composto por três módulos temáticos, o primeiro tratou da realidade do tráfico nacional, 

internacional e municipal, e o conceito de tráfico de pessoas. O segundo módulo tratou da 

responsabilidade do Estado, com a participação de pessoas do Núcleo do Tráfico de Pessoas, ligado a 

Secretaria da Justiça e Ministério da Justiça. No terceiro módulo foi exposto o que tem sido feito pela 

sociedade civil, via organizações sociais para combater esta realidade e as novas formas de tráfico de 

pessoas (contrabando de migrantes, questão das mulas, etc.) Todos os assessores trabalham diretamente 

com a temática proposta, pertencem a organismos da Igreja Católica, Universidades e Poder Público. 

Realização Caritas Arquidiocesana de São Paulo e Missão Paz. Apoio Fundação Rosa de Luxemburgo. 

OBJETIVO: Trazer à pauta a questão do Tráfico de pessoas ligadas a questões de imigração e refúgio, os 

desafios do trabalho com essas pessoas numa megalópole como São Paulo; Visibilizar a ação da Igreja; 

Sensibilizar a Comunidade Católica, as Pastorais Sociais para a questão; Chamar o Estado à 

responsabilidade. 

PÚBLICO ALVO:  

Entidades que trabalham com imigrantes e refugiados, pastorais sociais, esferas do Governo.  

Pastorais Sociais, imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, universidades. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

07 de maio de 2014. 

Das 8h30 às 16h30. Carga horária: 8h 

LOCAL: Centro Pastoral São José – Sede Regional. Av. Álvaro Ramos, 366 – Belém. 

RESULTADOS OBTIDOS: a conscientização da sociedade civil como um todo, pois muitos ainda não 

acreditam que exista esse tipo de crime, troca de experiência e principalmente a prevenção. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 200 pessoas 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 200 pessoas 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  
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Município de São Paulo predominantemente. Também estiveram presentes estudantes do ABC e 

Guarulhos. 

RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS: R$15.150,00. 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Financiado, via projeto, pela Fundação Rosa de 

Luxemburgo. Recurso administrado pela Missão Paz. 

Recursos humanos envolvidos:  

Equipe organizadora: 10 pessoas (Caritas e Missão Paz). 

Equipe de recepção: 3 pessoas (Caritas) 

Assessores: 12 

Condução do dia: Recebimento assessores  01 pessoa; Coordenação cerimônia 01 pessoa; Fotografia 02 

pessoas; Animação 01; Relatoria 02 pessoas; Apresentações PPT e vídeos 01. 

 

DIA MUNDIAL DO(A)  REFUGIADO(A) 

DESCRIÇÃO:  

Cerimônia em homenagem a refugiados solidários.  Foram homenageados:  

 Aqueles refugiados que acompanham outros refugiados recém-chegados, como tradutores, guias 

em órgãos públicos e na cidade, que buscam alternativas para serem melhor abrigados em seus 

primeiros tempos no Brasil. 

 Àqueles refugiados que aceitam relembrar os  piores dias de suas vidas para contar sua história a 

jornalistas, cineastas, estudantes, e, assim, ajudar na sensibilização  de brasileiros sobre a realidade 

do refúgio. 

 Àqueles que se oferecem ou aceitam participar voluntariamente de projetos conjuntos com a 

Caritas. 

 Àqueles refugiados que participaram das etapas da 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE 

MIGRAÇÕES E REFÚGIO 

 Àqueles refugiados que recebem em suas próprias casas os recém chegados que não teriam um 

bom lugar para estarem abrigados. 

 Os refugiados que confortaram os que se foram. Acompanharam solicitantes de refúgio e 

refugiados doentes, fizeram companhia enquanto os mesmos estavam internados e que tiveram que 
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receber a triste notícia do seu falecimento. Tiveram que substituir suas famílias que não poderiam 

estar presentes até mesmo no momento do adeus e continuam tendo forças para seguir suas 

próprias vidas com fé e esperança. 

OBJETIVO:  

Reconhecer o refugiado como protagonista de sua própria história, valorizando ações de solidarias.  

PÚBLICO ALVO:  

Refugiados, solicitantes de refúgio e suas famílias.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

DATA: 20/06/14. 

Das 17h às 20h. Carga horária: 4h. 

LOCAL: Sede da Caritas (Rua Major Diogo, 834, Bela Vista) 

RESULTADOS OBTIDOS: Reconhecimento dos refugiados enquanto protagonistas de sua própria 

história. Fortalecimento da autoestima dos refugiados. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 60 pessoas 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 60 pessoas 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

Município de São Paulo predominantemente.  

RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS: R$ 5.000,00.  

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: recurso está previsto no orçamento do convênio com o 

ACNUR - Rubrica DMR (Dia Mundial do Refugiado). 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Coordenadora do Centro de Referência para Refugiados 

(assistente social) e Relações externas (advogada), equipe técnica do Centro de referência e voluntários. 

CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA REFUGIADOS 

DESCRIÇÃO:  
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A CASP realiza seleção, via edital, e capacitação dos candidatos ao trabalho voluntário no Centro de 

Referência para Refugiados. 

Os candidatos selecionados passam por dois encontros de capacitação, sendo um geral de apresentação da 

Organização e do serviço Centro de Referência para refugiados; e uma específica voltada para função que 

irá desempenhar. 

OBJETIVO:  

Capacitar pessoas para atividades junto à equipe do Centro de Referência para Refugiados e aos 

beneficiários. 

PÚBLICO ALVO:  

Candidatos ao trabalho voluntário. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

2 encontros Junho, 2 encontros Setembro de 2014. 

Das 14h30 às 17h30. Carga horária: 3h/encontro; 6h por turma. 

LOCAL: Sede da Caritas (Rua Major Diogo, 834, Bela Vista) 

RESULTADOS OBTIDOS: Foram capacitados e assumiram funções neste serviço 14 pessoas. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 42 pessoas 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 42 pessoas 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

Município de São Paulo predominantemente. Também estiveram presentes algumas pessoas do ABC e 

Guarulhos. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: Coordenadora do Centro de Referência para Refugiados 

(assistente social) e Coordenadora de proteção (advogada). 

 

1ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES E REFÚGIO - COMIGRAR  

DESCRIÇÃO:  
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Participamos da 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio – Comigrar. Iniciativa 

governamental na abordagem da questão migratória no Brasil, com mobilização nacional e internacional 

dos diversos atores interessados no tema e na discussão dos conceitos centrais da política migratória.  

A 1ª Comigrar foi coordenada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de 

Justiça/Departamento de Estrangeiros-DEEST, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o 

Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações-OIM e 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. 

A CASP, juntamente com os parceiros, promoveu três pré-conferências com seleção de três 

delegados em cada uma, perfazendo total de nove delegados. 

OBJETIVO:  

Reunir migrantes, profissionais envolvidos na temática migratória, estudiosos, servidores públicos, 

representações diversas que vivenciam a realidade da migração e do refúgio, para uma reflexão coletiva e 

elaboração de aportes para a construção da Política e do Plano Nacionais de Migrações e Refúgio. 

PÚBLICO ALVO:  

Refugiados; equipes das organizações: Caritas, Conectas Direitos Humanos, Missão Paz. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Entre os dias 30 de maio e 1 de junho de 2014. 

Pré-conferências: a) 22/03/2014 – Albergamento - Mulheres refugiadas Moradoras em Albergue. (12 

participantes). Das 14h às 17h. Carga horária: 3h 

b) 27/03/2014 – Documentação, trabalho e Revalidação de documentos escolares. Refugiados, equipe da 

Caritas, CONECTAS, Missão Paz. (23 participantes). Das 14h às 17h. Carga horária: 3h 

c) 28/03/2014 – Trabalho. Refugiados Caritas e Projeto PARR. (14 participantes). Das 14h às 17h. Carga 

horária: 3h 

LOCAL:  

A Conferência realizou-se na cidade de São Paulo. 

Pré-conferências: a) Casa das Mulheres – Rua Enéas de Barros, 147 – Penha. 

b) Sede da Caritas - Rua Major Diogo, 834, Bela Vista. 
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c) EMDOC Serviços Especializados - Rua Luís Coelho, 308 São Paulo – SP. 

RESULTADOS OBTIDOS: Articulação entre organizações e refugiados para participação na 

conferência.  

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: média de 16 pessoas 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 100% 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

Município de São Paulo.  

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

Equipe técnica da CASP. 

 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

Descrição: 

A CASP, por intermédio do Centro de Referência para Refugiados, promoveu a capacitação dos 

profissionais em relação à temática com a qual atuou. Utilizando-se da seguinte metodologia: encontros 

mensais, com carga horária de 3h cada um, a partir das temáticas elegidas pela equipe a partir da 

demanda, conforme apresentado a seguir:  

1. Conversas sobre assuntos de interesse: 

a. 12/02/14, das 9h às 12h. Tema: Síndrome de Burnout, assessoria da Dra. Taeco Toma 

Carignato; Reflexão sobre a Síndrome de Burnout que está relacionada ao esgotamento 

emocional e físico. Carga horária: 3h. Nº de participantes: 10 pessoas  

b. 30/04/2014, das 14h às 17h. Tema: Conhecendo o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Assessoria da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Apresentou-se os programas e benefícios do SUAS, abriu-se oportunidade para 

esclarecimento de dúvidas e estudar-se possibilidades para solicitantes de refúgio e 
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refugiados. Carga horária: 3h. Nº de participantes: 30 pessoas. 

c. 17.09.14, das 09h às 12h. OFICINA SOBRE TRABALHO E PREVENÇÃO A 

TRABALHO ESCRAVO. Assessoria: Dra. Christiane Nogueira (Ministério Público do 

Trabalho); Dr. Renato Bignami (auditor do trabalho); Dra. Fabiana Severo (Defensoria 

Pública da União). Teve por objetivo, e identificar o que é trabalho escravo, como 

denunciar e formas de prevenção. Na oportunidade houve a distribuição da cartilha em 

quadrinhos: “O Trabalhador e seus diretos”. Carga horária: 3h. Nº de participantes: 35 

pessoas. 

d. 24.09.14, das 14h às 17h. Tema: Roda de Conversa sobre EBOLA. Assessoria: Dr. 

Marcus Quito, Chefe de Gabinete da Secretaria de Vigilância em Saúde, representando o 

Ministério da Saúde. Por iniciativa da CASP, vários serviços que atendem os solicitantes 

de Refúgio e Refugiados estiveram reunidos. Entre os participantes, além da Equipe 

Técnica da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, estes destaques: representantes das 

Secretarias da Saúde do Estado e Município; Centro de Vigilância e Epidemiologia; GRU 

Airport; Posto Humanizado de Guarulhos; Missão Paz; Casa das Mulheres; membro do 

Conare - Comitê Nacional para os Refugiados; Defensoria Pública. Carga horária: 3h. Nº 

de participantes: 50 pessoas. 

2. Conversas sobre os países de origem, objetivando identificar a situação econômica, social e 

conflitos internos: 

a. 19/03/14, das 09hs às 12h. Tema: Congo, assessoria da Dra. Gabriela Ferraz (Advogada no 

Centro de Acolhida para Refugiados - CASP). Carga horária: de 3h. Nº de participantes: 

15 pessoas. Nº de participantes: 22 pessoas. 

b. 11/06/2014, das 09h às 12h. Tema: Líbia, assessoria: Márcio, psicólogo, trabalhou por 

alguns anos na Organização Internacional para as Migrações (OIM). Nº de participantes: 

12 pessoas. 

c. 27/08/2014, das 16hs às 19h. Tema: Mali e o Egito. Objetivo: conhecer mais sobre a 

história, cultura e situação atual desses países. Assessoria: Mahfouz (nascido no Mali, 

viveu muitos anos no Egito) e a Denise (participa da organização Casa das Áfricas e morou 

no Mali).  Nº de participantes: 15 pessoas. 
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OBJETIVO:  

Contribuir para a reorientação do modelo de atendimento a partir da apropriação dos temas que geram 

maior interesse, dificuldade ou necessidade de aprofundamento, imprimindo uma nova dinâmica de 

atuação junto ao nosso público alvo. 

PÚBLICO ALVO:  

Equipe de trabalho do Centro de Referência para Refugiados (funcionários e voluntários); agentes e 

funcionários de outros projetos e serviços da CASP; bem como para parceiros institucionais interessados. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  

Encontros mensais, com carga horária de 3h cada um. 

LOCAL: Sede da Caritas (Rua Major Diogo, 834, Bela Vista) 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Equipe capacitada e aproximação dos parceiros. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: Média de 23 participantes por encontro. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 100% 

 

PROJETO MICROCRÉDITO POPULAR 

 

DESCRIÇÃO:  

Assessoria e articulação na implementação de Projeto de Microcrédito Popular em parceria com o 

Instituto CrediPAZ. 

Ampliação do projeto já implantado nas regiões oeste e noroeste do Município de São Paulo, para a zona 

leste. Apresentação do Projeto para lideranças das comunidades da Região Episcopal Belém. 

Posteriormente, implantação de Projeto Piloto na Paróquia São João Batista do Brás, dois grupos, 

correspondendo a 10 famílias. 

Continuidade ao acompanhamento a 25 grupos de crédito, correspondendo a cem associados, na Região 
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Episcopal Brasilândia, zona noroeste do Município de São Paulo. Monitoramento mensal contando com:  

1 assistente social; 2 Agentes de Crédito; 1 supervisora; 1 religiosa; 1 liderança comunitária. 

OBJETIVO: 

Promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento solidário e sustentável, 

em articulação com os movimentos sociais, na perspectiva de um projeto democrático e popular de 

sociedade. 

PÚBLICO ALVO: Mulheres, desempregadas ou autônomas, que necessitem de crédito sem perfil para os 

bancos formais. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Março a Dezembro de 2014 

LOCAIS:  

ZONA LESTE: Apresentação do Projeto na Região Episcopal Belém - Centro Pastoral São José da 

Região Belém, Av. Álvaro Ramos 366, Belém, São Paulo, SP. 

Implantação do Projeto Piloto, na Região Episcopal Belém: Paróquia São João Batista do Brás; Lgo. 

Senador Moraes Barros s/nº, Brás, São Paulo, SP. 

ZONA NOROESTE: Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Região Episcopal Brasilândia, Rua 

Rômulo Naldi, 68, Jd. Elisa Maria, São Paulo – SP. 

RESULTADOS OBTIDOS:  

ZONA LESTE: Implantação do Projeto Piloto na Paróquia São João Batista do Brás com dois grupos. 

ZONA NOROESTE: 25 grupos de crédito implantados.. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 110  beneficiários. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 110 beneficiários.  

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  

ZONA LESTE: Brás (Região Episcopal Belém). 

ZONA NOROESTE: Jd. Elisa Maria e Jd. Vista Alegre, Região Noroeste de SP (Região Episcopal 
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Brasilândia). 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  

Voluntários integrantes da CASP Núcleo Belém e Brasilândia. 

 

 
ACOLHIDA SOCIAL NA SEDE DA CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO NÚCLEO SÉ 

 

DESCRIÇÃO:  

Acolhida Social na Sede da Caritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo Sé. Acompanhamento, 

orientação e encaminhamento para a rede de serviços Socioassistenciais. Foram realizadas visitas 

domiciliares sempre que detectada sua necessidade. Encontros mensais de formação com as famílias 

atendidas.  

Encontros de formação, valorização da auto estima com o objetivo de criar a autonomia emancipação, 

escuta e encaminhamentos para os serviços da rede. 

OBJETIVO:  

Inserção nos serviços de assistência, educação e saúde de pessoas em vulnerabilidade social.  

Fortalecimento e articulação da Rede de Serviços Sócio-Assistenciais. Atender os beneficiários em suas 

necessidades mais urgentes. 

PÚBLICO ALVO:  

Famílias em situação de vulnerabilidade social; Jovens e adultos em situação de rua com nível de 

drogadição.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

Janeiro a Dezembro de 2014 

Atendimento diário as famílias e visitas domiciliares conforme a demanda. 

Encontros mensais de formação com as famílias atendidas, com carga horária de 4h00 por encontro. 

Com jovens e adultos em situação de rua foram realizados encaminhamentos ao CAPS e ao Centro POP, 

conforme demanda. 

LOCAL: Sede da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo Núcleo Sé, Rua Rodolfo Miranda, 249 – Bom Retiro. 
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RESULTADOS OBTIDOS:  

Dentro o grupo de mulheres atendidas 50% foram inseridas no mercado de trabalho formal/informal. Em 

relação às pessoas em situação de rua alguns desses foram encaminhados para sua cidade de origem.  

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 460 pessoas. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 460 pessoas. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Armênia, Bom Retiro, Luz, Tiradentes e Pari. 

RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS: R$ 11.000.00/ano. Doações diretas. 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

Doações: da Região Episcopal Sé; parceiros; doações de cestas básicas de paróquias. Bazares. 

Recursos humanos envolvidos: Contamos com voluntários. 

 

CAMPANHA DE APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS HAITIANAS 

 

DESCRIÇÃO: 

A Campanha de Apadrinhamento consiste em conseguir padrinhos que contribuam com uma quantia 

mensal para o desenvolvimento de atividades educacionais no Haiti.  

A CASP Núcleo sensibiliza e identifica os doadores que contribuem mensalmente com o trabalho 

gerenciado pela Missão Belém. 

OBJETIVO: 

Identificar, sensibilizar e organizar 280 apadrinhamentos para subsidiar ações educacionais com crianças 

atendidas pela Missão Belém no Haiti. 

PÚBLICO ALVO: 

Todos os agentes da CASP Núcleo Belém e seus contatos em redes sociais. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
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Atividade contínua, iniciada no ano de 2014. 

LOCAL ONDE SE REALIZOU A ATIVIDADE: 

Sede da CASP Núcleo Belém, Av. Álvaro Ramos, 366 – Belém – CEP 03058-060. 

RESULTADOS OBTIDOS:  

Constituição de 200 apadrinhamentos e sensibilização das pessoas a favor dos irmãos mais sofridos. 

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 200 crianças apadrinhadas. 

Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 200 crianças apadrinhadas. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Haiti. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 

Todos os agentes do Núcleo Belém e seus contatos nas redes sociais. 

 
Considerando as atividades detalhadas acima, informamos nosso público alvo principal: solicitantes de 

refúgio e refugiados; lideranças comunitárias e comunidades locais. 

 

Origem dos recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados: 

Receita anual: Acima de 1 milhão até 2,5 milhões 

 Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 15,04% 

 Privada (recursos de doações eventuais) 5,01% 

 Pública (CONVÊNIO CONARE) 20,43%   

 Internacional (ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.) 59,52% 

 

Área Geográfica de abrangência: 
 

Municipal, São Paulo/SP. Em sua maioria as pessoas atendidas são moradoras da cidade de São Paulo, 

no entanto, é realizado atendimento de solicitantes de refúgio e refugiados de outros Municípios, tais 

como: Guarulhos, Santos... De forma esporádica, pontual, pessoas e organizações de outros estados. 
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Zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos: URBANA. 

 

 

PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 

As parcerias públicas da entidade referem-se a todos os recursos recebidos para a realização de atividades 

de interesse público. 

ÓRGÃO E ENTIDADE PARCEIRA 

Dados relativos aos órgãos públicos e entidades das quais a instituição recebe repasse de recursos  

1. Nome do órgão ou entidade parceira 

Ministério da Justiça – CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados 

Classificação do órgão na estrutura administrativa   Posição do órgão na estrutura 

federativa. 

Origem dos recursos 

repassados 

Poder Executivo Federal Federal 

 

 

2. Nome do órgão ou entidade parceira 

ACNUR – Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados 

Classificação 

Organismo Internacional 

 

Informações sobre as parcerias 

 

1. Natureza do instrumento de parceria - CONARE 

Convênio 

Data de publicação na imprensa oficial 

Publicação no DOU - 28/04/2013  

Total de recursos financeiros previstos Recursos financeiros já repassados 

R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 

Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).  

Programas: Proteção, Assistência, Integração e Saúde Mental.  

Bolsa Subsistência - moradia/hospedagem, alimentação, produtos de higiene e limpeza, vestuário, 

calçados e cestas básicas de alimentação, diárias em hotel 

Apoio às necessidades básicas para a CASA DAS MULHERES e CASA DO MIGRANTE através do 
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repasse de produtos alimentícios/ cestas básicas, material limpeza, vestuário, cobertores, roupas de cama e 

banho, mobiliário se necessário (mediante compra com notas fiscais e comprovação de atendimento aos 

solicitantes de refugio e refugiados). 

Documentação - apoio financeiro para: fotos para protocolos provisórios/refugiados, carteira de trabalho, 

taxas: CPF, RNE; tradução oficial de documentos escolares e pessoais; 

Saúde - apoio financeiro para consultas médicas, tratamento médico e dentário, exames médicos (quando 

de urgência), medicamentos e aquisição de óculos (armação e lentes ). 

Educação – apoio de material didático para cursos de português e profissionalizante - material para 

solicitantes. 

Transporte - apoio para locomoção a hospitais, postos de saúde e outros equipamentos de saúde, cursos 

de português, cursos profissionalizantes e trâmites no processo de refúgio e obtenção de documentos. 

Serviços de manutenção: apoio para manutenção de equipamentos diversos, sistema financeiro, máquina 

copiadora, ventiladores, cadeiras, TV, DVD, Som, impressoras, computadores, periféricos e telefonia; 

Material de escritório: suporte para elaboração de documentação/ relatórios; papel sulfite, pastas, clips, 

grampos, envelopes, cadernos, sacos plásticos, canetas, bobinas de fax, grampeador; furador; tesoura, 

grampeadores, tintas para impressoras;  

Apoio a Instituição: contratação de pessoal (advogados, assistente social, psiquiatra, psicologa, 

administrativo) correio, telefone, despesas bancárias, cópias xerográficas, carimbos, cópias de chaves, 

material de limpeza e copa, serviços contábeis, transporte para visitas domiciliares a refugiados e 

solicitantes, como também acompanhamentos a hospitais, abrigos, Policia Federal, Delegacias e outros 

serviços externos. 

Nº de beneficiários 42.240 pessoas  

Previsão de início das atividades Previsão de término das atividades 

FEVEREIRO DE 2014  AGOSTO DE 2014  

 

 

9.2 Natureza do instrumento de parceria - ACNUR 

Convênio 

Total de recursos financeiros previstos Recursos financeiros já repassados 
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R$ 1.165.164,60 R$ 1.165.164,60 

Atividades executadas mediante utilização de recursos públicos (relacionada com a parceria descrita).  

Programas: Proteção, Assistência, Integração e Saúde Mental.  

Bolsa Subsistência - moradia/hospedagem, alimentação, produtos de higiene e limpeza, vestuário, 

calçados e cestas básicas de alimentação, diárias em hotel 

Apoio às necessidades básicas para a CASA DAS MULHERES e CASA DO MIGRANTE, através do 

repasse de produtos alimentícios/ cestas básicas, material limpeza, vestuário, cobertores, roupas de cama e 

banho, mobiliário se necessário (mediante compra com notas fiscais e comprovação de atendimento aos 

solicitantes de refugio e refugiados). 

Documentação - apoio financeiro para: fotos para protocolos provisórios/refugiados, carteira de trabalho, 

taxas: CPF, RNE; tradução oficial de documentos escolares e pessoais; 

Saúde - apoio financeiro para consultas médicas, tratamento médico e dentário, exames médicos (quando 

de urgência), medicamentos e aquisição de óculos (armação e lentes ). 

Educação – apoio de material didático para cursos de português e profissionalizante - material para 

solicitantes. 

Transporte - apoio para locomoção a hospitais, postos de saúde e outros equipamentos de saúde, cursos 

de português, cursos profissionalizantes e trâmites no processo de refúgio e obtenção de documentos. 

Serviços de manutenção: apoio para manutenção de equipamentos diversos, sistema financeiro, máquina 

copiadora, ventiladores, cadeiras, TV, DVD, Som, impressoras, computadores, periféricos e telefonia; 

Material de escritório: suporte para elaboração de documentação/ relatórios; papel sulfite, pastas, clips, 

grampos, envelopes, cadernos, sacos plásticos, canetas, bobinas de fax, grampeador; furador; tesoura, 

grampeadores, tintas para impressoras;  

Apoio a Instituição: contratação de pessoal (advogados, assistente social, psiquiatra, psicologa, 

administrativo) correio, telefone, despesas bancárias, cópias xerográficas, carimbos, cópias de chaves, 

material de limpeza e copa, serviços contábeis, transporte para visitas domiciliares a refugiados e 

solicitantes, como também acompanhamentos a hospitais, abrigos, Policia Federal, Delegacias e outros 

serviços externos. 
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Nº de beneficiários 42.240 pessoas  

Previsão de início das atividades Previsão de término das atividades 

JANEIRO DE 2014 DEZEMBRO DE 2014  

 

INSERÇÃO SOCIAL DA ENTIDADE  

Informações sobre a inserção social da entidade: 

Realizamos estudos e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o 

perfil dos beneficiários. 

Criamos espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das 

atividades e serviços oferecidos. Realização de Diagnóstico Participativo – avaliação anual das ações e 

indicação de novas ações realizada por usuários. Participam também profissionais envolvidos e 

organizações parceiras. 

Para ampliar o atendimento ao público alvo, fizemos parcerias e nos articulamos à redes com instâncias e 

instituições da comunidade em que atuamos.  

Foram estabelecidas parcerias conforme apresentadas anteriormente ao relatar as atividades realizadas no 

decorrer de 2014. Para o alcance qualitativo dos resultados e exercício de direitos dos usuários, a CASP 

estabelece parcerias que ocorrem pela interdependência das ações e do princípio da complementariedade.  

O Centro de Acolhida para Refugiados realiza: GOD – Grupos de Orientação Dirigida; GOP – Grupos de 

Orientação Profissional, contribuindo para mobilização e organização dos beneficiários, promovendo a 

conscientização acerca dos direitos e leis brasileiras. 

A Caritas teve sua antiga sede invadida e o Centro de Informação e Documentação – CIDOC vandalizado. 

Destruindo o acervo histórico documental teórico e metodológico constituído no decorrer da vida desta 

organização.  

 

AVALIAÇÃO 

Mecanismo utilizado: 
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Os núcleos regionais, filiais, realizam a avaliação e monitoramento das ações em reuniões mensais. 

O serviço Centro de Acolhida para Refugiados utiliza o Diagnóstico participativo que acontece uma vez 

por ano, um encontro de meio dia, divido por grupos de interesse onde se avalia as ações, serviços 

oferecidos pela Caritas, bem como pelo poder público e parceiros. São convidados os beneficiários, 

representantes do poder público e dirigentes de organizações parceiras.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DA DEMOCRACIA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA  

Participação em espaços de controle social  

A CASP participa do FAS – FORUM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SP; compõe Comitê Nacional 

para Refugiados/CONARE; Comitê Estadual para Refugiados/ Secretaria Estadual de Justiça; Comissão 

do Direito dos Refugiados, Asilados e da Proteção Internacional/ OAB-SP; Fórum das Pastorais Sociais 

da Arquidiocese de SP; e Fórum Paulista fraternidade e Pessoa com Deficiência. 

Ação de valorização da diversidade entre beneficiários e colaboradores 

A Caritas apoia anualmente a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é 

uma mobilização anual, praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público 

engajados nesse enfrentamento. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 

160 países. Mundialmente, a Campanha se inicia em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência 

contra a Mulher, e vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, passando pelo dia 6 

de dezembro, que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

A Caritas Arquidiocesana de São Paulo, por meio de ações multiprofissionais qualificadas para o exercício 

de cidadania em parceria com o poder público e privado, vem oferecendo acesso digno na Rede Sócio 

Assistencial e Sistema de garantia de direitos. 
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Com o Projeto do Centro de Acolhida para Refugiados, de acordo com a Portaria 46/47/SMADS/2012, que 

dispões sobre a Tipificação da Rede Sócio Assistencial, que se equipara por analogia com o Núcleo 

Migrante, oferecemos Serviços de Proteção Básica para Imigrantes (solicitantes de refúgio e refugiados) no 

Município de São Paulo. São, também de alta e média complexidade, já que a população que procura os 

serviços foi, em grande parte, vítima de violência física, tortura. São famílias inteiras, sem lugar para ficar, 

sem como se manter, sem orientação. 

Também investiu na formação, com treinamento de voluntários (as) e no estudo de temas de interesse. Na 

estruturação de seus Núcleos, buscando gestão que possibilite trabalho eficiente e faça cumprir com as 

finalidades e objetivos desta organização. 

No ano de 2014 a CASP, teve sua antiga sede, na Rua Venceslau Brás, 78, invadida e muitos arquivos 

contábeis, entre outros, vandalizados. O Centro de Informação e Documentação – CIDOC, que constituía-

se de trabalho histórico documental teórico e metodológico; com acervo histórico e oferecendo subsídios 

bibliográficos para pesquisas sociais, elaboração de projetos, programas; foi quase que completamente 

destruído. Ficando o CIDOC indisponível para seu público alvo: estudantes universitários, das várias áreas 

que procuram a instituição por conta de seu acervo voltado para Políticas Públicas, Refúgio, bem como 

para fortalecimento das comunidades, e das organizações da sociedade civil, interessando, portanto, 

lideranças e organizações comunitárias. Continua preservada parte da bibliografia sobre refúgio. 

Apesar destes contratempos a Caritas cumpriu sua MISSÃO: ser braço estendido da Igreja Arquidiocesana 

de São Paulo no serviço de sensibilização, animação, articulação e promoção da caridade e refletir com a 

sociedade sobre oportunidades de ações transformadoras que lhe propiciem justiça. 

 

 

 

Pe. Marcelo Alvares Matias Monge                                                                                                                                  
Diretor                                                                                                                

Caritas Arquidiocesana de S. Paulo 

 Fátima de Araújo Giorlano 
Assistente Social 

CRESS 24.413 
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