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ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS AMIGOS DE BETÂNIA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
1. IDENTIFICAÇÃO:  
 
Associação Solidários Amigos de Betânia- ASAB. 
CNPJ: 03.653.432/0001-90  
Sede: Praça Nossa Senhora de Loreto nº 100   
Freguesia –Jacarepaguá- Cidade do Rio de Janeiro-R/J 
CEP: 22760-090 
Tel. 021 2424-5560; celular: 21 98279-0986 
E-mail: irmaelci@asab.org.br admrh@asab.org.br /faleconosco@asab.org.br 
Site: www.betaniasab.org.br 
Responsável legal: Irmã Maria Elci Zerma  
 
 
1.HISTÓRICO:  
 

       A Associação Solidários Amigos de Betânia- ASAB  fundada em 03 de dezembro de 

1999 no Município na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Freguesia, partiu de iniciativa 

da religiosa Maria Elci Zerma junto ao grupo da Pastoral Missionária do Santuário  São 

Camilo de Lellis. 

Em julho do ano de 2000, iniciou suas atividades na Freguesia-Jacarepaguá com a 

colaboração da comunidade local. É uma Instituição Filantrópica, sem fins lucrativos, de 

Utilidade Pública Municipal e Federal, cujo trabalho fundamenta-se em acolher, recuperar 

e incluir socialmente a população adulta masculina, na faixa etária de 18 a 59 anos em 

situação de rua, em risco e vulnerabilidade social de acordo com a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais - PSE de Alta Complexidade, na modalidade de Abrigo 

Institucional (Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009).   

     Sua missão vem a ser um instrumento que potencializa as políticas públicas de 

superação da exclusão social.    Por sua constituição jurídica, a ASAB tem suas práticas 

fundamentadas na Política Pública de Assistência Social, conforme determinação da Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

mailto:irmaelci@asab.org.br
mailto:admrh@asab.org.br
http://www.betaniasab.org.br/
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      Com sede na Freguesia-Jacarepaguá, a ASAB conta com mais uma Unidade em 

funcionamento, onde desenvolve o mesmo programa de Acolhida, Recuperação e 

Inclusão Social de População de Rua: Rua Dormund Martins, 17 – Santíssimo, Rio de 

Janeiro. 

 
2. OBJETIVOS 
 
       O propósito das ações realizadas é oferecer ao usuário um contexto pertinente ao 

desenvolvimento biopsicossocial, promovendo, sob todas as formas, a dignidade da 

pessoa humana vítima de exclusão social, facilitando a reinserção social dos mesmos 

através da ressignificação do projeto de vida de cada um. 

       Desta forma, oferta  atendimento socioassistencial durante 24 horas nos sete dias da 

semana, em caráter provisório no seguimento de modalidade de Alta Complexidade para 

a população masculina, adulta, em situação de risco e vulnerabilidade social, sem renda 

fixa, moradia e com agravos ou não pelo uso de álcool e outras drogas, conforme 

previstos no Estatuto Social e programação da ASAB. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

      População em situação  de rua, gênero masculino, 18 a 59 anos; em situação de risco 

e vulnerabilidade social, com ou sem comprometimento no uso de álcool e/ou outras 

drogas que apresente condições de acompanhar o Programa Socioeducativo ASAB. 

 

4. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

      Jutificamos a importância da missão da Associação Solidários Amigos de Betânia-  

ASAB em prol da população adulta, masculina, em situação de rua, e consequentemente, 

a necessidade de dispor de um equipamento a promover acolhida e proteção integral aos 

usuários  assistidos. Deste modo, a Instituição disponibiliza  40 (quarenta) vagas na 
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Unidade Jesus Mestre  e 50 ( cinquenta) vagas na Unidade Loreto, com o total de 90 

(noventa) vagas no período de 06 (seis) meses. 

     As vagas são disponibilizadas por meio da Central Reguladora de Vagas do 

Município do Rio de Janeiro- CRAF Tom Jobim, por demandas espontâneas e outros 

parceiros da rede. 

 

5. METODOLOGIA / PROGRAMA 

 

       Com base em metodologia própria, o Programa Socioeducativo da ASAB foi realizado 

em etapas sucessivas e distintas em cores motivacionais, definidas em cinco módulos 

compreendidos em seis meses. Tendo em vista particularidades, este período pode ser 

alterado, de acordo com adesão do usuário ao programa institucional, sob avaliação da 

equipe técnica em consonância ao Plano Individual de Atendimento (PIA).  

 

 Módulo branco: 30 dias em processo de adaptação e inclusão no programa; 

 Módulo vermelho: 30 dias em programa específico de acompanhamento 

individual, com elaboração de plano terapêutico, atividades laborativas e 

capacitações; 

 Módulo amarelo: 60 dias em processo do resgate da autoestima, reconquista dos 

documentos pessoais reconstruindo sua cidadania, fortalecimento dos vínculos 

familiares, oficinas, capacitações para o mundo do trabalho; 

 Módulos verde e azul: 60 dias, continuidade no programa socio-psicoterapêutico com 

foco a construir planos e metas como prevenção de recaídas no uso de drogas, projeto de 

vida para o retorno a família e para empregabilidade. 
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  

 

 Atendimento sócio assistencial: abertura de prontuários; articulação da rede de 

apoio/parcerias; encaminhamentos aos serviços de políticas públicas (saúde/ 

documentação/ aquisição de benefícios assistenciais dentre outros);   

 Atendimento clínico-psicológico (individual e/ou grupo); 

 Atendimentos com Técnico de Reabilitação em Dependência Química; 

 Atividades culturais, recreativas, esportivas, lazer (internas e externas);  

 Oficinas sociopedagógicas e psicoterapêuticas;  

 Capacitações breves  com objetivo de inserção mercado de trabalho; 

 Grupos Operativos voltados para Dependência Química; 

 Oficina de Pedagogia Bíblica com orientação de valores da Espiritualidade Cristã; 

 Grupo de Estudo dos Doze Passos; 

 Grupos de Mútuo Ajuda (AA – NA – N/A ); 

 Palestras Sócioeducativas; 

 Programa Antitabagismo; 

 Laborterapia, treinamento e capacitação nas atividades diárias; 

 Oficinas teóricas e práticas de: Serviços Gerais, Reciclagem, Ecologia Aplicada, 

Educação Ambiental. 
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7.RELATÓRIO QUANTITATIVO  DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

      Os resultados quantitativos previstos no Plano de trabalho estão descritos conforme 

gráfico abaixo e compreendem as Unidades Loreto e Jesus Mestre e são abrangentes do 

programa Sociopsicoterapeutico da ASAB no período de Janeiro a Dezembro de 2020.    

 
QUANTITATIVO 

 

 
S I T U A Ç Ã O 

391 Cadastrados no Programa Geral da ASAB de janeiro a dezembro de 

2020  

21 Autonomia/ inclusão produtiva.  

39 Transferências para Instituições parceiras 

53 Inseridos na família  

01 Retorno ao Estado natal   

197 Desistência do programa 

90 Permanecem na Instituição concluindo o processo de recuperação.  

126.000 Refeições: (desjejum, almoço, lanche, jantar, ceia ) 

720 Atendimentos eventuais (passagens, encaminhamentos fora do perfil) 

FONTE: ASAB, 2020. 

 

 

8.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

 04 Assistentes Sociais; 

 01 Psicóloga/ Coordenadora; 

 02 Psicólogas; 

 09 Educadores sociais; 

 01 Técnica em Dependência Química; 

 01 Técnico de enfermagem. 
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9.RECURSOS HUMANOS: 
 

 01 Analista financeiro; 

 01 Analista de projetos; 

 01 Supervisor Administrativo; 

 05 Assistentes Administrativos; 

 01 Jovem Aprendiz; 

 04 Vigias; 

 02 Artesãos; 

 03 Cozinheiras.  

10.RESULTADOS QUANTITATIVOS- AÇÕES E ATENDIMENTOS  

 
AÇÕES 

 
ATENDIMENTOS 

 
Atendimentos e orientação 
 

6.087 

 
Contatos externos (Instituições) 

524 

 
Contato com familiares  

706 

 
Atendimentos Psicológicos (incluído terapias de grupo) 

5.586 

 
Entrevistas sociais  

177 

 
Encaminhamentos para saúde  

466 

 
Encaminhamento para retirada de documentação. 

273 
 
 

Reuniões multidisciplinares                                                           142 
 

 
Encaminhamento para benefícios sociais 

279 

TOTAL 
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11.DESAFIOS DA ASAB NO ANO DE 2020: 

        Desde janeiro de 2020, a ASAB vem passando por desafios que modificaram o fluxo 
normal de sua programação de acolhimento em suas duas Unidades: Freguesia e 
Santíssimo. 

1. Um incêndio de grandes proporções destruiu todo o setor de artesanato, 
laborterapia e capacitação dos usuários; 

2.  Impactos da COVID 19 e nova modalidade de Acolhimento na ASAB. 

   A partir de 13 de março de 2020, todo o globo terrestre, sofreu com impacto do 

COVID 19. De imediato, a ASAB criou um protocolo de prevenção para nossos 

usuários, colaboradores e equipe multidisciplinar. Foi proposto seguir a risca as 

orientações e protocolos da Saúde Pública e autoridades competentes. 

         Foi preciso que todos se reestruturassem para encarar esse enorme desafio com a 

criação de novas estratégias, práticas e ações em defesa dos Direitos Humanos que 

abrangesse o período pandemia de COVID- 19, e principalmente para a população em 

situação de rua já tão vulnerável socialmente.  

      Tivemos que nos adequar como serviço de alta complexidade para dar continuidade 

ao nosso serviço e contribuirmos com solidariedade e defesa dos Direitos Humanos da 

população assistidas e daqueles que viriam em busca de abrigo.  

 
 
8.AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO IMPACTO DA PANDEMIA: 
 

 Continuidade da programação integral; 

 Redução de saídas dos acolhidos, com exceção de casos de emergência, evitando 

transportes coletivos; 

 Orientações e cuidados com higiene pessoal e grupal; 

 Distanciamento nas atividades coletivas;  
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 As triagens e acolhimento passaram a ser realizado como porta de entrada, na 

Unidade Jesus Mestre (Santíssimo). Por medidas de prevenção e cuidado, a 

primeira etapa do programa, ou seja, os 03 primeiros meses ( módulos branco e 

vermelho), passaram para referida Unidade, onde os usuários ficam distanciados 

por até 14 dias daqueles que já se encontram na programação, ficando restritos às 

áreas e setores  conforme instruções e orientações; 

 Houve motivação On-line com membros da diretoria e motivação pedagógica para 

tal mudança.  Aqueles que estão concluindo o primeiro trimestre da programação 

em Santíssimo seguem para Unidade da Freguesia em vista a conclusão dos 

módulos verde e azul objetivando a inserção social;  

        

 Vale ressaltar que  nos processos de triagens, foram oportunizadas todos os 

cuidados e precauções inerentes a conjuntura, tais como distribuições de máscaras 

descartáveis e de tecidos, distanciamento de 1,50 cm, limpeza dos ambientes com 

álcool 70%, reversamento nos refeitórios e, principalmente com o estado de saúde 

dos usuários, encaminhando –os quando necessário para a rede de saúde;  

 

 Nosso cuidado abarcou também nossos colaboradores que no cotidiano da prática 

foram orientados quanto aos cuidados e precauções. A instituição oportunizou a 

distribuição de  equipamentos de proteção individual – EPIs, tais como máscaras 

descartáveis e de tecidos, álcool em gel 70% em todas as salas de atendimentos, 

máscaras de proteção facial.Além disso, houve redução de carga horária e 

afastamento daqueles em grupos de risco, sem quaisquer prejuízos no que tange a 

proteção do trabalho; 

 

  Redução de carga horária e suspensão  de contratos de colaboradores conforme 

determinação da Lei nº 14.020 em razão da pandemia. 
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 Realizamos Promoção de campanhas de prevenção de enfrentamento a COVID-

19 (cuidar dos espaços de convivência, higiene, dentre outros); 

 

 Produção de material informativo acerca da Covid-19 de circulação externa; 

 

 Criação de um jornal interno para comunicação e intitulamos de “Jornal nosso 

Vínculo” A idéia é  um jornal moderno em formato de revista, onde o foco seja 

socializar  eventos, datas comemorativas, poemas, artigos, cultura e arte; 

.  

 Uso de Plataforma digital para capacitação/reunião com profissionais afastados 

visando enfrentamento a COVID-19. 

 
                                                                   
                                                

ASAB 
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AGRADECIMENTOS 

 

A ASAB agradece a Associação Arquidiocesana Tarde com Maria a doação de 

pães pelo Projeto Pão de Fátima que muito nos auxiliaram no momento crítico da 

pandemia para alimentar nossos acolhidos, Gratidão! 

        “A Covid-19 impulsionou a todos nós para reinventar a nossa comunicação e 
informações, com isto criando uma rede interna de comunicação entre integrantes da 
A.S.A.B em sua missão sociotransformadora. 
        O canal das plataformas virtuais, inovou e deu avanço as relações online, rompendo 
barreiras e distâncias, com novos paradigmas; Além dos muros, os sentimentos, a 
espiritualidade, a amizade, os conhecimentos, entre outros valores, foram veiculados e 
todos crescemos juntos; Creio que o legado desses encontros, das videoconferências e 
oficinas online ficarão na nossa memória histórica e somarão resultados positivos na 
programação contínua, apesar dos desafios e que Maria, mãe de Deus e nossa, nos una 
sempre com mais vínculos do amor e no segmento do Divino Mestre e que ele nos 
abençoe sempre”. 
 
                                                                                  “Irmã Maria Elci Zerma. 
       
 
 
 
 
                                                      
                                          Rio de Janeiro, _____de __________de 2021. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Maria Elci Zerma – CPF 636.938.368-68 

Presidente da Associação Solidários Amigos de Betânia- ASAB 
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