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Celebrante – Centro Terapêutico Cristão Salva 

Vidas  

Convênio nº - 171/2015. 

 

Programa/Serviço – Acolhimento Social 
Ano de referência – 2017 ( 31/03/2017 á 

23/07/2017) 

Número de atendidos mensal – 20 Público alvo – Homens 

 
O Centro Terapêutico Cristão Salva Vidas  visa melhorar a qualidade de vida dos beneficiários 

através da vida tratada, desde a parte educacional à espiritual, sendo assim, quando aplicada a medida 

de acolhimento como forma de tratamento, são realizadas atividades com o intuito de valorizar e 

garantir  proteção integral aos mesmos.  

Durante o ano de 2017 foram realizadas as seguintes atividades:  
 

 Reflexão diária individual; 

 

 Palestras de espiritualidade todos os dias no período da manhã; 

 

 Atividades de sociabilidade e auto cuidado; 

 

 Programações de lazer: leitura, TV, jogos de raciocínio lógico, futebol, filme, academia, gincanas, 

teatro; 

 

 Palestra de motivação; 

 

 Palestra de espiritualidade; 

 

 Reunião de sentimentos com o grupo; 

 

 Foram realizados encontros de família quinzenal aos domingos, com intuito de contribuir para a 

prevenção do agravamento de situação de negligencia, violência e ruptura de vínculos; 

 

 Atendimentos médico e odontológico: encaminhado aos serviços da rede quando necessário; 

 

 Em parceria com a Rede Pública foram realizados: 

 205 atendimentos médicos; 

 237 atendimentos odontológicos; 

 147 fornecimentos de medicação; 

 10 encaminhamentos ao setor jurídico municipal; 

 49 encaminhamentos para regularizar documentação. 
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 Triagem: Entrevista e atendimento individual (sempre que necessário)  

Oferecer atendimento Social e encaminhamento para banho, material de higiene; 

 

 Aconselhamento diário; 

 

 Todos os dias foram fornecidos cinco refeições, sendo: café da manhã, almoço, café da tarde, 

jantar e ceia, tendo acesso a alimentações de padrão nutricionais adequados e adaptadas a 

necessidades específicas; 

 

 Foram realizados 525 atendimentos individuais e 161 atendimentos em grupo com a psicóloga, 

abordando os temas de acordo com a necessidade a ser tratada; 

 

 Foram realizados 179 atendimentos individuais com os internos e 20 atendimentos familiares com 

a Assistente Social; 

 

 O Café da Manhã solidário possibilita a convivência comunitária, a fim de restabelecer vínculos 

sociais, um grupo de pessoas da Comunidade serve os internos com um café da manhã, essa ação 

ocorreu doze vezes no decorrer do ano e teve o objetivo trazer a auto-estima dos internos e da 

própria comunidade; 

 

 A fim de restabelecer vínculos sociais, um grupo de pessoas da Igreja Maranata serviram sopa aos 

acolhidos, possibilitando a convivência comunitária e trazendo a autoestima dos mesmos 

 

 Com o intuito de promover qualidade de vida aos internos, semanalmente foram realizada 

atividades esportivas incentivando-os a prática de esportes, podendo assim trabalhar com a 

prevenção e recuperação dos mesmos; 

 

 Durante o ano os alunos da reinserção social participaram de cultos em Igrejas locais, 

proporcionando significado e propósito à vida das pessoas em face de um bem maior, contribuindo 

para a saúde e qualidade de vida, favorecendo aos atendidos o resgate de sua identidade e 

integração social, sempre respeitando suas crenças e valores individuais; 

 

 No decorrer do ano os internos receberam voluntariamente cortes de cabelo do Instituto Embeleze, 

SENAIC e profissionais da área, que se disponibilizaram a vir ao Centro Terapêutico Cristão Salva 

Vidas; 

 

 Com base no art. 14 da Resolução do CONAD/2014, o grupo de teatro realizou diversos encontros 

e apresentações, onde os acolhidos tiveram a oportunidade de redescoberta e reabertura de uma 

ação de auto reconhecimento social. 

 

 Durante o ano foram realizados 48 encontros do Plano de Prevenção a Recaída, para acolhidos 

com quatro meses ou mais em tratamento, onde foram tratados assuntos pertinentes a sobriedade, 

coordenado pelo Diretor Valdiclei Zacarias. 
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 Com o intuito de promover interação e socialização, foram realizados momentos de lazer e 

descontração aos internos juntamente com a técnica da CT Salva Vidas; 

 

 Com o objetivo de quebrar a rotina sedentária e estimular os acolhidos a praticar qualquer atividade 

física, os mesmos participaram do DIA do DESAFIO, realizado voluntariamente pelo professor 

Felipe, da academia Korpen de Itapeva; 

 

 Em comemoração ao Dia das Mães, foi realizado um café da tarde com os internos e suas famílias, 

visando restabelecer e fortalecer os vínculos que estão rompidos e fragilizados; 

 

 A Igreja Batista Nova Aliança realizou um encontro evangelístico, o qual seis acolhidos com quatro 

meses ou mais em tratamento, de forma voluntária, participaram durante um final de semana; 

 

 Com o objetivo de promover a prevenção e a saúde psíquica e física, durante o ano foram realizadas 

as oficinas de arte terapia; 

 

 Durante o ano recebemos apoio das Entidades Municipais e Sociedade Civil, através de doações 

de alimentos, roupas e cobertores. A CT também foi contemplada com kits de higiene, contendo: 

sabonetes, cremes dentais e papeis higiênicos, os mesmos foram doados através da Campanha 

“Ser Solidário”, realizada com os alunos da Escola de Ensino Médio “José Vasques Ferrari” 

 

 Realizamos o “Arraiá do Salva Vidas”, uma festa para toda a família e acolhidos, a fim de despertar 

o espírito de valorização e integração da família e a comunidade, desenvolvendo o resgate cultural 

exercendo a cidadania através das ações participativas; 

 

 O Diretor Valdiclei Zacarias, o Coordenador Rodrigo Medunekas, o Conselheiro Marcos Trigo e 

mais 17 acolhidos, realizaram visita ao Lar Vicentino de Itapeva, com o objetivo de desenvolver um 

olhar diferenciado, caracterizado por atenção, carinho, respeito e amor, proporcionando aos 

idosos um momento de felicidade e valorização; 

 

 O Diretor Valdiclei Zacarias e a Assistente Social Lídia Müzel participaram da Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) da empresa SABESP, com palestras sobre a 

Prevenção às Drogas e o Tratamento realizado na Comunidade Salva Vidas; 

 

 Durante alguns meses, 19 acolhidos foram inscritos para participar do ENCCEJA, onde os mesmos 

em parceria com a Secretaria da Educação, participaram de aulas com professores voluntários, a 

fim de prepara-los para o exame, estas aulas ocorrem de segunda a sexta-feira na Escola Antônio 

Carvalho Felipe;  

 Com o objetivo de prevenir os jovens a respeito do uso de drogas, o Diretor Valdiclei ministrou 

uma Palestra sobre a Prevenção às Drogas aos alunos do Ensino Médio da Escola SESI de Itapeva;  
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 Com o objetivo de proporcionar integração social, respeitando suas crenças e valores individuais, 

alguns líderes religiosos realizaram tardes de louvor e estudo bíblico com os acolhidos; 

 

 Foi realizada a coleta de sangue para exame rápido, com a enfermeira Alexandra Araneda, na 

Comunidade; 

 

 Com o objetivo de estreitar os conhecimentos a respeito da necessidade e importância da do 

atendimento realizado, as CTs Salva Vidas e Mãe da Vida juntamente com o CAPS de Itapeva, 

realizaram uma reunião para discutir, planejar e avaliar questões pertinentes ao trabalho;  

 

 Os técnicos de Psicologia juntamente com os técnicos do CAPS realizaram reuniões com 

acolhidos da CT, a fim de ter um momento de escuta, apoio e orientação;  

 

 Realização do encontro "Outubro Rosa - conhecer é prevenir", com a participação de 28 mulheres 

(mães, irmãs e esposas dos acolhidos), oportunidade participaram da Palestra sobre a importância 

da prevenção do câncer de mama com a Enfermeira Edileia Couto Aramys, houve sorteio de 

brindes e roda de conversa;  

 

 Recebemos a visita dos Águias de Cristo, os quais realizaram atividades com o objetivo de 

integração social; 

 

 A fim de proporcionar momentos de integração entre os acolhidos, o voluntário Silvio Gonzaga 

Baz, estimulando atitudes de perseverança, colaboração e responsabilidade, realizou uma gincana 

de cunho esportivo;  

 

 Se tratando de uma ação inovadora realizada pela CT em parceria com a Secretaria de Educação, 

os acolhidos participantes das aulas preparatórias para o exame do ENCCEJA, realizaram uma 

entrevista à TV TEM rede emissora afiliada à Globo; 

 Os acolhidos que foram inscritos no ENCCEJA realizaram a prova de classificação em diversas 

escolas;  

 

 Com o objetivo de conhecerem os Cursos oferecidos na ETEC Paula Souza, os acolhidos 

participaram da EXPOTEC na escola;  

 

 Alunos do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Agrárias e Sociais de Itapeva 

realizaram coleta de sangue e teste rápido, após palestra sobre DST;  

 Com o objetivo de auxiliar na inserção no mercado de trabalho, os acolhidos foram encaminhados 

para realizarem inscrição do Processo Seletivo da Secretaria de Obras do Município de Itapeva, 

realizando a prova teórica e prática;  

 Foram realizados currículos aos acolhidos que estão em fase de desligamento, sendo 

encaminhados para a entrega dos mesmos, com o objetivo de auxilia-los na inserção do mercado 

de trabalho;  



  
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Rua: Itatiba, nº400 – Vila Boava,CEP: 18.408.010  Itapeva SP  

Endereço de Correspondência – Caixa Postal 883 – CEP:18.400.971  

Telefone: 15- 3522 0187   ministeriosalvavidas@terra.com.br 

 

 

 

 

GRUPO SALVA VIDAS 

Centro Terapêutico Cristão Salva Vidas 
CNPJ:12.628.473/0001-17    Insc Municipal:22844 

  Declarada Utilidade Pública Municipal pela lei nº 3.153 de 29/12/2010. 

  Declarada Utilidade Pública Estadual pela lei nº 15.741 de 24/03/2015. 

 Registro no Conselho Municipal de Assistência Social COMASI Nº 013/2014. 

  Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE Nº 0782/2013. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 Participação dos acolhidos na Sessão da Câmara Municipal de Itapeva, com o objetivo de 

empoderamento dos mesmos na gestão pública municipal;  

 

 Com o objetivo de desenvolver a empatia, o respeito e a tolerância, os acolhidos confeccionaram 

cartões de natal uns para os outros;  

 

 Contribuindo com o fortalecimento de vínculos, foi realizada a Ceia de Natal para aproximadamente 

110 pessoas, sendo para os internos e suas famílias;  

 

 Palestra com o tema “DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis” com a participação de todos 

os acolhidos, realizado pela enfermeira Alexandra Araneda;  

 

  Foi realizado o Curso de Finanças Pessoais com carga horária de 10 horas, ministrado pelo 

professor Felipe Trintini de Freitas, entre acolhidos e monitores da CT Salva Vidas; 

 

 Curso de Panificação Artesanal, ministrado voluntariamente pela professora Lúcia Müzel, com 

carga horária de 16 horas, onde os acolhidos tiveram a oportunidade de aprender de forma lúdica 

e prazerosa a prática da panificação; 

 

 

A fim de complementar a formação profissional, durante o ano a Equipe do Centro Terapêutico 

Cristão Salva Vidas realizou as seguintes atividades: 

 

 Participações nos Conselhos Municipais: COMAD e COMASI. 

 

 Participação da reunião com a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social com 

orientações do Programa Recomeço; 

 

 Recebemos o visitador da FEBRACT – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a fim 

de conhecer e orientar a Comunidade para o credenciamento do Programa Recomeço; 

 

 Realizamos visita à FEBRACT – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas em Campinas 

para conhecer o sistema e firmar o termo de atuação em rede; 

 

 A equipe interna e técnica da CT participaram do 1º Fórum FEBRACT – Federação Brasileira de 

Comunidades Terapêuticas realizado em Avaré; 

 

 Participação da equipe técnica no Curso “Família educa, Escola ensina”, com carga horária de 10 

horas, ministrada pela Advogada e Assessora Jurídica do Senado Dra. Damaris Alves e pelo 

Procurador Regional da República Dr. Guilherme Schelb; 
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 A equipe técnica participou do Curso “Avaliação e Monitoramento do Programa Recomeço”, 

realizado na cidade de Campinas; 

 

 Participação da Direção no Curso Justiça Restaurativa, realizado através do CMDCA – Conselho 

Municipal Da Criança e do Adolescente do Município de Itapeva; 

 A fim de complementar a formação profissional da equipe, a mesma participou de uma Capacitação 

realizada pela FEBRACT – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas na cidade de Avaré; 

 A fim de complementar a formação profissional da equipe, a mesma participou do 1º Congresso 

Paulista de Dependência Química e do 1º Simpósio Paulista de Controle do Tabagismo, realizado 

pelo CRATOD – Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, na cidade de São Paulo; 

 

 A equipe participou da capacitação para elaboração do PMAS – Plano Municipal de Assistência 

Social; 

 

 Participação da equipe no I Congresso Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas e na XVI 

Conferencia Latino Americana de Comunidades Terapêuticas; 

 Os técnicos da CT participaram de uma capacitação realizada pela FEBRACT -  Federação 

Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a fim de orientar sobre a elaboração do Plano de Trabalho 

da CT; 

 
 

 

Responsável Legal 
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João Ghirghi Neto 

Presidente 
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Deborah Moura 

Assistente Social 

CRESS 52.166 
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