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I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

Nome: Associação Limeirense de Cuidado e Carinho - ALICC  

Endereço: Rua Major Antônio Machado de Campos, 74 Bairro: Jardim Piratininga  

CEP: 13484-315 Cidade: Limeira Estado: São Paulo  

Telefones: (19) 3404-3232 E-mail: servicosocial@alicc.org.br  

Página web: www.alicc.org.br   Funcionamento: Geral: 2ª a 6ª Feiras - Das 07h30 às 17h00 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: Fernanda Nolasco Lopes Varga 

CPF: 094.197.398-05 RG: 17.669.569-2 

Cargo: Presidente Mandato: 01/03/2020 / a 01/03/2022 

Endereço: Rua Dirce Corte Bertolini, nº 110   
Bairro: Condomínio Residencial 

Vermont 

CEP: 13484-248 Cidade: Limeira  UF: São Paulo 

Telefone: (019) 3404-3232 E-mail: diretoria@alicc.org.br 

III – VISÃO 

Ser referência no município, em assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade, tal 

como em tratamento de câncer. 

IV – MISSÃO 

Soluções das dificuldades de usuários e familiares em situação de vulnerabilidade, tal como os 

portadores de câncer. 

 

V - FINALIDADES ESTATUÁRIAS 

I. Prestar atendimento de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, por meio de 

programas, projetos e serviços socioassistenciais a famílias e indivíduos que vivenciam situação 

de vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e comunitários e/ou pela dificuldade de 

acesso às políticas públicas e de inserção social e comunitária, visando a prevenção e redução de 

situações de fragilidade social vivenciadas em conformidade com a legislação vigente. 



II. Prevenir situações de risco social, estimulando hábitos e comportamentos pessoais, familiares e 

sociais que promovam a boa qualidade de vida e boas condições de desenvolvimento individual, 

familiar e social, de forma sustentável; 

III. Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; 

IV. Articular recursos para a constituição de fundos destinados ao financiamento de atividade junto 

ao grupo; 

V. Facilitar e firmar intercâmbio e convênios com entidades congêneres, associações e instituições, 

nacionais e estrangeiras; 

VI. Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 

social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

VII. Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 

especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; 

VIII. Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 

social de assistência social nos territórios; 

IX. Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais 

direitos; 

X. Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

XI. Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 

com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

XII. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 

comunitários; 

XIII. Promover a cultura do voluntariado, oferecendo espaços para intercâmbio de experiências 

entre organizações sociais civis e pessoas voluntárias; 

XIV. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

XV. Defender os interesses dos portadores de câncer junto ao Poder Público, a fim de assegurar 

que seus direitos sejam garantidos e concretizados; 

XVI. Desenvolver projetos voltados aos usuários e familiares para o estímulo da potencialidade da 

autonomia, sustentabilidade e geração de renda familiar. 



Parágrafo 1º. A "ALICC" prestará de forma gratuita, continuada e planejada suas ações 

assistenciais, programas, serviços e benefícios socioassistenciais aos seus usuários, em situação 

de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social. 

Parágrafo 2º. A "ALICC" promoverá ações de transparência na apresentação dos planos de 

trabalho, relatórios de atividades e demonstrativos financeiros, para comprovação da aplicação de 

seus recursos integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais. 

Parágrafo 3º. Considerando que a "ALICC" possui natureza privada, seus programas e projetos 

serão desenvolvidos sempre em sintonia com o orçamento econômico, privilegiando o acesso 

gratuito aos seus programas pela comunidade, guardados os seus limites financeiros em especial 

àqueles conferidos pela lei. 

Parágrafo 4º. A fim de cumprir suas finalidades, a "ALICC" se organizará em tantas Unidades de 

Prestação de Serviços (UPS), departamentos ou comissões, quantas se fizerem necessárias, às 

quais serão disciplinadas por deliberação da Assembléia Geral. 

VI – ORIGEM DOS RECURSOS 

Municipal ( X  )                                Estadual (  X )                                   Federal ( X )   

Doação Pessoa Física ( X  )           Doação Pessoa Jurídica ( X  )         Eventos (  X  ) 

VII – DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES  

 

VIII – INFRA-ESTRUTURA 

Cômodo Quantidade Atividades Desenvolvidas 

Auditório 01 

Reunião com famílias; 

Reunião de rede      

socioassistencial; 

Atividades socioculturais; 

Outras 

Recepção 01 - 

Sala Serviço Social 01 Atendimento Individual 

Sala Psicóloga 01 Atendimento Individual 

Cozinha 01 
Preparo e manipulação dos 

lanches 

Sala de Espera 01 - 

Banheiros 02 Adaptados 



IX – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO COFINANCIADO 

Nome:  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

Nível de Proteção Social: Proteção Social Básica 

Público alvo: Adultos e idosos na faixa etária de 30 a 50 anos e acima de 60 anos 

Objetivo geral: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da sociabilidade e do 

fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco 

social.  

Abrangência territorial: Limeira 

Meta programada/ vagas disponíveis: 50 vagas 

Valor cofinanciado (total anual): R$ R$ 78.168,00 

Recursos Humanos (profissionais atuantes no Serviço)  

Função Quantidade Carga horária 

Assistente Social 01 06 horas 

Psicóloga 01 06 horas 

Secretária 01 08 horas 

Serviço Gerais 01 08 horas 

Técnico responsável:                                                 

Eliana Messias Roveda Tomazini 

Área de formação: 

Assistente Social 

 

X – ATIVIDADES/ AÇOES REALIZADAS 

Objetivo específico 1 

- Promover o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários e sua autonomia. 

Atividades/ações realizadas 

- Realizamos dinâmica para levantar interesses do grupo e elaborar o cronograma de atividades 

do primeiro semestre de 2020. Alguns integrantes manifestaram seus talentos e desejo de 

compartilhar seus conhecimentos aos demais do grupo e vice-versa. 

- Foi realizado oficina para confeccionar os kits que são utilizados em visitas domiciliares. Ao 

termino da confecção formamos uma roda de conversa sobre o objetivo e finalidade do kit. Todos 

sentiram envaidecidos por prestarem a um trabalho de doação e num momento descontraído e 

mutua ajuda.  



- Desenvolvemos dinâmica de grupo para trabalhar comportamento de compromisso e 

julgamento. Em roda de conversa foi desenvolvido assunto da troca de ônibus nas linhas 

(transporte coletivo). Neste dia, a maior parte do grupo chegou atrasado e com queixas. 

Desenvolvermos o assunto em decorrência das próprias falas dos usuários. Foi muito proveitoso, 

ao final, foi apresentado um arranhador de gatos para que dissessem o que achavam que era. E 

com isso concluímos a atividade. 

- Foi desenvolvida palestra (para os dois grupos) “Violência na convivência social e 

comportamento defensivo”. A palestra foi desenvolvida pelo Tenente Reginaldo Ribeiro. 

- Todos participaram de forma interativa e criativa, com muitas perguntas e respostas. Os 

usuários puderam ampliar o conceito da palavra comportamento violento em vários sentidos.  

- Em decorrência da crise pandemia do Corona vírus, foi desenvolvido palestra com profissional 

Diogo Thimóteo da Cunha. 

- “Comportamento sugerido em tempos de crises”. Assunto debatido foi com a intenção de 

informar orientar e tentar minimizar a insegurança em relação a crise em vários ambientes. Foi 

ensinado o uso correto de lavar as mãos e outros comportamentos cabíveis nestes tempos. 

- Realizamos vídeos, áudios e conversas (dialogo, escrito e falado), nos seguintes temas: 

(Whatsapp via celular) 

- Salientando a importância da presença em grupo, mas também a importância dos cuidados no 

momento de isolamento social. 

- Opções de exercícios para trabalhar no movimento do corpo, ampliando melhorando a qualidade 

de vida. 

- Orientação, fomentando a organização e higienização em relação as saídas de casa ao 

mercado e alimentos. 

- Áudio do texto “A vida e suas escolhas” para estimular a consciência de significar os momentos 

atuais em oportunidades, provocando a transformação de dificuldades em caminhos possíveis. 

- Oportunidades de tornar consciente, reconhecer, assumir e enfrentar a condição de medo neste 

momento de pandemia. 



- Aproveitando as festividades juninas para instigar a cultura e provocar a consciência da 

necessidade de ter momentos de descontração, desenvolvemos um vídeo de uma dança junina e 

sorteio de duas cestas juninas (uma para cada grupo). 

- Exercícios de respiração, aquecimento vocal, ensaio musical (com canções do antigo repertório 

e com canções nova em idioma espanhol) e dinâmica de grupo voltado para atividade musical e 

para atividade de convivência. 

- As atividades realizadas foram estimuladas por meio de vídeos, tutoriais e áudios que sofreram 

alterações no mês de setembro. A alteração foi produzir vídeo menores com objetivo de aumentar 

a interação nos intervalos e postagens.  

- As dinâmicas: “Qual é a música” teve objetivo de fomentar exercício do canto, memória e 

interação com familiares. Dinâmica “sentimentos e emoções” de convivência para oferecer 

oportunidade de rememorar afetivamente conteúdos e vivências do passado para reconhecer e 

valorizar o presente.  

- Leitura em áudio do texto “A instalação do amor” com objetivo de estimular e esclarecer a 

importância do uso das redes sociais de forma inteligente e carinhosa. 

- Postagem do vídeo "escolhas" curta animado com intuito de despertar o compromisso individual 

no reforço dos vínculos da família. 

- Postagem do vídeo "diferença entre isolamento social e Lockdow/Covid-19” com Roda de 

conversa para esclarecer a diferença (entre conceitos e normas a serem respeitados para uma 

melhor segurança de convivência).  

- Áudio e vídeo para desenvolver conversa reforçando o papel de pai na dinâmica familiar. 

- Atividade de áudio e vídeo para resgatar atividades já desenvolvidas com o grupo e que por 

conta dos cuidados atuais em tempos de pandemia. 

- Discussão para salientar campanhas preventivas desenvolvidas pelas redes sociais ao longo do 

ano e formas de participação e consciência coletiva. 

- Fomentado tema “Na natureza nada perde tudo se transforma", resgatando importância de 

cuidar do meio ambiente e de usar a criatividade como ocupação saudável de interação familiar. 



- Para maior estimulação do canto coral foi criada a estratégia de tarefa em casa, o qual obteve 

resposta pelo grupo (passado a tarefa de casa e a data de entregar). 

- Dinâmica de manifestação de interesse para compor novo repertorio musical do ensaio. 

Obs.: Optamos por uma comunicação de áudio devido a limitação de alguns integrantes do grupo 

quanto a alfabetização. Para toda mensagem escrita ou por áudios enviada pelos integrantes, 

houve a mediação técnica para estimular a integração do grupo. 

 

 

Objetivo específico 2 

- Promover o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências 

e vivenciais, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

 

Atividades/ações realizadas 

- O Coral Alicc recebeu convite para atividade intergeracional no mês de comemoração 

internacional do dia da mulher. Foram recebidos no passo municipal, juntamente com o grupo 

Conviver, onde fizeram homenagem às mulheres e a todo público presente. Primeiro o Coral 

apresentou quatro músicas e na quinta todos que estavam presentes ajudaram a desenvolver a 

música (cantar a música). Foi um momento muito prazeroso e emocionante. Ao final da atividade 

receberam lanche suco e bolo. 

- Nos trimestres de Abril a Junho, de Julho a Setembro a Dezembro não foram realizados 

atividades voltadas a este objetivo, decorrente ao Decreto de Isolamento Social em virtude do 

momento de pandemia do Covid-19. 

 

Resultados Alcançados  

Os grupos manifestaram internamente e externamente entrosamento, participação, cooperação, 

sociabilidade, autonomia, lazer; entretenimento, descontração, solicitude e cuidados intra e inter 

pessoal. 

Depoimentos: ̈ Que momento maravilhoso, faz a gente se sentir importante (Emajori); manifestação 

de satisfação e gratidão por poder participar desse tipo de evento e sentir reconhecimento pela 

dedicação manifestada (Maria Lúcia) 



- Nos trimestres de Abril a Junho, Julho a Setembro e Outubro a Dezembro não foram realizados 

atividades voltadas a este objetivo, decorrente ao Decreto de Isolamento Social em virtude do 

momento de pandemia do Covid-19. 

  

Limeira, 14 de dezembro de 2020 

 

 

 

 


