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Relatório Técnico 

Nome da entidade: Associação de Apoio à Criança em Risco - ACER Brasil 

CNPJ: 86.912.086/0001-44  

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427, Eldorado - Diadema/SP 

Telefone: 4049-1888 / 98914-5883 E-mail: info@acerbrasil.org.br 

Ajuda Emergencial as Famílias com o Projeto Alimentar 

Normalmente com o valor doado do evento anual International Day a ACER Brasil investe 

em aquisição de novos equipamentos para as instalações do prédio e utilização nas atividades, 

reformas e melhorias. Mas este ano o principal investimento foram as famílias atendidas, através 

do Projeto Alimentar. 

Todavia, com a realização da pesquisa de impacto feita nas entregas de cesta básica, no 

inicio da pandemia, observou-se que embora esses itens sejam importantes devido à perda de 

empregos, poder de compra e até moradia devido ao estado de calamidade em virtude a pandemia 

de Covid-19, algumas situações ainda se apresentavam como instáveis para a gestão nos lares. 

Assim foi possível a partir do apoio do PTA da St. Paul’s, elaborar estratégia para suporte a 110 

famílias com fornecimento por 03 meses de uma recarga de botijão de gás, itens de açougue e 

sacolão que em geral não são contemplados em cestas básicas. Seguindo a nossa iniciativa de 

desenvolvimento econômico local fizemos parceria com o comércio local para a compra dos itens 

que compôs os kits de sacolão, açougue e fornecimento de gás. 

Alguns alunos da escola e membro do PTA colaboraram no ultimo mês de entregas às 

famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neste período também recebemos doações do Instituto BEI, através do Projeto Campo 

Favela, de frutas, legumes e verduras frescos que além de serem destinadas as famílias foram 

entregues a associações de bairro em torno da comunidade. Este contato foi possível através de 

PTA St. Paul’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas das famílias que foram beneficiadas no período falaram sobre a importância do 

recebimento e suas expectativas em relação ao momento: 

 

“O meu filho participa de várias atividades na ACER, inclusive capoeira. Para minha família 

foi muito importante o recebimento da cesta, pois nos ajudou muito nesse período que estamos viv-

endo. Espero que tudo isso passe logo, venceremos nos prevenindo, tomando todos os devidos 

cuidados não pensar só em nós mesmos, mas também no próximo”. - Maria Vanda, integrante do 

Serviço de Convivência no Sítio Joaninha. 

“Sempre que eu preciso de qualquer coisa a Kelly me ajuda e a importância do recebimento 

desta cesta para mim foi demais, porque eu não tenho um trabalho registrado então eu cuido da 

minha neta em casa, e eu arrumei um “bico” que é cuidar do meu tio. Ele tem 85 anos e por causa 

da pandemia eu não pude ficar indo lá, porque ele é do grupo de risco e eu também por ser diabéti-

ca e hipertensa e tenho problema cardíaco. Então a cesta veio em um momento maravilhoso para 

mim, que Deus abençoe vocês. E a minha expectativa nesse momento é que passe logo, como a de 

todos, orando e pedindo para Deus para que passe logo tudo isso, que volte a vida normal. Eu creio 

que isso logo vai passar, desde já eu agradeço muito, essa cesta foi muito bem-vinda”. - Geni, 

integrante do Família Guardiã. 

Total investido: R$ 90.000,00 

 



Inicio do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente 

Logo no início da pandemia a nossa equipe, que também mora na comunidade, identificou 

que estava havendo um aumento de violência e de outras formas de abusos contra crianças e ad-

olescentes, e quanto mais tempo dure a quarentena pior será esta situação. Pensando nisso e no 

retorno eventual das crianças e adolescentes às atividades ficou evidente a importância de se 

estruturar para dar conta. O outro investimento com o dinheiro arrecadado foi destinado para 

termos uma pessoa em tempo integral como gerente de proteção à criança e ao adolescente.  

O programa surge efetivamente em julho, 

com a necessidade de centralizar as questões que 

envolva de maneira direta e indireta as crianças 

atendidas da ACER, que estejam ou que possam 

estar em situação de risco, violações de direitos e 

violências, seja intrafamiliar ou extrafamiliar, 

permitindo que a criança e o adolescente tenha 

espaço de escuta qualificada, dialogando em 

todos os núcleos da ACER, e expandindo para 

outras organizações externas. 

Concomitantemente trabalhar diretamente com 

os funcionários ampliando o conhecimento no 

que tange as questões da infância e adolescência, 

assim a política de proteção abarca seus 

funcionários e as crianças e adolescentes 

atendidos. 

Como gerente do programa 

foi nomeada Andressa Silva, que 

anteriormente atuava como 

orientadora social no Serviço de 

Convivência. Elaboramos nova 

versão da Política de Proteção à 

Criança e ao Adolescente criada 

em 2011, elaboramos o sistema de 

avaliação de registro quantitativo, 

concomitantemente cronograma 

de atividades práticas, para aplicar 

no dia a dia aos atendidos. O 

objetivo com o início de trabalho 

do programa foi criar vinculação 

com seus atendidos e funcionários 

de forma saudável, envolvendo os 

http://www.acerbrasil.org.br/arquivos/PPC/PPC2020.pdf
http://www.acerbrasil.org.br/arquivos/PPC/PPC2020.pdf
http://www.acerbrasil.org.br/arquivos/PPC/PPC2020.pdf


eixos autonomia, conhecimento e principalmente reconhecer sem naturalizar a violações e 

violências. Propiciar que as crianças vivenciem nos espaços da ACER, relações saudáveis que 

impactará no biopsicofísico dos mesmos. 

Com o inicio do Programa foi 

possível iniciar o Conselho Consultivo 

de Pais e Responsáveis da ACER Brasil 

que compete: avaliar os projetos e 

programas realizados pela Entidade, 

bem como sugerir novas ações e 

programas à Diretoria; comunicar e 

integrar as ações da Entidade, visando 

uma ação conjunta em benefício dos 

programas executados. No primeiro 

encontro houve a participação de cinco 

representantes de cada atividade 

desenvolvida na ACER. A Gerente de 

Proteção é a gestora representante da 

ACER no Conselho de Pais.  

Total Investido: R$ 70.404,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manutenção e Seguro Anual do Nosso Veículo - Mercedes/Sprinter 

Para manter a segurança do nosso veículo e seus usuários renovamos a apólice de seguro por mais 

um ano, mantendo assim nosso patrimônio. 

Total Investido: R$ 10.000,00 

 

 

 

 

 Após um momento tão delicado e grave que passamos com o inicio e o pico da pandemia de Covid-

19 e um ano com tantas dificuldades em todos os sentidos agradecemos mais uma vez a St. Paul’s School e 

PTA por apoiarem a acreditarem em nosso trabalho.  

A ACER Brasil agradece mais uma vez. 

Diadema, 04 de agosto de 2021. 

 


