1

2

3

SUMÁRIO

• Quem Somos ............................................................................................. 05
• Missão, Visão e Valores ............................................................................ 06
• Áreas de Atuação ...................................................................................... 08
• NISFRAM Social ......................................................................................... 09
• NISFRAM Educacional ............................................................................... 23
• NISFRAM Inclusão e Acessibilidade ......................................................... 33
• Relatórios Financeiros ............................................................................... 44
• Nossos Prêmios ......................................................................................... 39
• NISFRAM na Mídia .................................................................................... 45
• Como Ajudar ............................................................................................. 41
• Contato ...................................................................................................... 47

4

5

Quem Somos
Somos uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que

atua desde 2001 em sintonia com as necessidades emergentes de sua região,
aplicando projetos socioeducativos elaborados para promover uma melhor
qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e cidadania, levando atividades
educacionais; culturais; artísticas; esportivas; de lazer; e de formação profissional.

Nossa sede Social

Rua Palmiro Novi, nº 297 - Residencial Ipiranga, Sumaré - SP

Nosso nome é uma referência aos bairros que se localizam ao redor da sede
inicial (NAÇÕES, IPIRANGA, SÃO FRANCISCO E MARACANÃ).
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Áreas

de
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Atuação

NISFRAM SOCIAL
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1. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
10

O Grupo de Apoio NISFRAM presta atendimento aos beneficiários abrangidos pela

Lei nº 8.742/1993 – LOAS. No que tange ao tipo de serviço realizado, a OSC se caracteriza
como atendimento, uma vez que presta serviço de forma gratuita, continuada, permanente e
planejada dirigidos ás famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e
pessoal.
Os recursos utilizados no serviço realizado pela OSC possuem as seguintes origens:


Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sumaré via Lei de Incentivo – 1% do IR;



Subvenção Municipal;



Termos de Cooperação com a administração municipal;



Prestação de Serviços Sociais junto a iniciativa privada;



Programa Governo Estadual – Nota Fiscal Paulista;



Participação em Eventos e Festas.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS
As tabelas abaixo apresentam os de atendimentos diretos e indiretos realizados no
ano de 2018 pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Grupo de
Apoio NISFRAM. Todas as famílias são referenciadas no CRAS Área Cura.
Atendimentos - SCFV NISFRAM
Crianças/Adolescentes - Participantes Frequentes nas Oficinas
Crianças/Adolescentes - Processo de Busca ativa
Crianças/Adolescentes - Processo de Exclusão
Crianças/Adolescentes - Situação de Acolhimento institucional
Crianças/Adolescentes em Escola Integral
Crianças/Adolescentes em Cumprimento de Medida
Sócioeducativa
Crianças/Adolescentes - Inserção em outros Programas/Serviços IPMS
Crianças/Adolescentes em Acompanhamento com o CRAS
Idosos - Participantes Frequentes nas Oficinas
Idosos em Busca Ativa
Idosos em Processo de Exclusão
Total

2018
466
143
123
6
12
1
3
3
19
12
15
803

Atendimentos Sociais
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2018

Famílias vinculadas ao SCFV

277

Crianças, Adolescentes e Idosos

439

Família para a Inclusão no SCFV

68

Total

784

ATIVIDADES REALIZADAS
1. Oficinas socioeducativas, culturais e de cidadania:

1.1. Rodas de conversa, dinâmicas e brincadeiras.
Promover espaços de diálogo, de socialização, de aprendizagem e de participação em grupo.

1.2. Dança

Aquecimento, alongamento, desenvolvimento de técnicas básicas de Hip Hop Dance e
coreografias.

1.3. Circo
Aquecimento, alongamento, desenvolvimento de atividades circenses, jogos coletivos e jogos
teatrais.

1.4. Contação de histórias

Resgate da arte de contar histórias, estímulo a leitura, a criatividade e o imaginário.

2. Atividades esportivas, jogos de integração e brincadeira:

2.1. Capoeira
Desenvolver conhecimentos da prática da Capoeira, da sua musicalidade e de seus
movimentos.

2.2. Projeto de Esportes
Prática de atividades esportivas diversas, jogos de interação e brincadeiras esportivas.

3. Oficinas de Acessibilidade:
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3.1. LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)
Introduzir no cotidiano de ouvintes a Língua Brasileira de Sinais.

3.2. Coral de LIBRAS
Difundir a Libras utilizando a música como instrumento de interação social.

4. Oficinas de acolhimento, culturais e cidadania para idosos:

4.1. Oficina cultural e de cidadania
Roda de conversa sobre direitos, cidadania e artesanato com materiais diversos.

4.2. Inclusão Digital para idosos
Noções básicas de informática e utilização do computador.

5. Atividade Física para idosos:
Atividades físicas adaptadas.

6. Datas Comemorativas:

6.1. Carnaval
6.2. Páscoa
6.3. Dia da Família
6.4. Dia das Crianças
6.5. Halloween (Dia das Bruxas)
6.6. Natal

RESULTADOS
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De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada por
meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, dentre os impactos sociais
esperados para alcançar os objetivos propostos, foram identificados:

Aumento do acesso aos serviços socioassistenciais e setoriais
A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o CRAS Área Cura
possibilita a identificação e encaminhamento das famílias que precisam ser assistidas pelos
Serviços para o desenvolvimento do trabalho social efetivo, visando o rompimento do
atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social
vivenciadas.

Melhoria da qualidade de vida dos participantes
A inserção da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos contribui para a prevenção dos riscos sociais e situação de
vulnerabilidade e contribui também para a criação de mecanismos de enfrentamento e
através da oferta de espaços que propiciam o desenvolvimento da autonomia, do exercício
de cidadania, da interação coletiva, da aproximação com atividades culturais, melhorando
assim a qualidade de vida destes sujeitos.

Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência.
A inclusão da criança, adolescente e idoso no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos contribui para a melhoria da sua qualidade de vida, para a
prevenção dos riscos sociais e situações de vulnerabilidade.
Contribui também para a criação de mecanismos de enfrentamento e superação de
situações de fragilidade social vivenciadas, através da oferta de espaços que propiciam o
desenvolvimento da autonomia, das potencialidades dos sujeitos, de espaços coletivos de
escuta e troca de experiências.
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2. APOIO À GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Em parceria com a Secretaria de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social da
Prefeitura de Sumaré/SP, a NISFRAM realiza ações de apoio, fortalecimento e estruturação
da Gestão do Cadastro Único Municipal, abrangendo o Programa Bolsa Família e Benefício
de Prestação Continuada – BPC, além de demais modalidades integradas aos
programas/projetos sociais e de transferência de renda.

POPULAÇÃO ATENDIDA

O público alvo é composto por famílias em situação de vulnerabilidade social,
pessoas com deficiência e idosos com perfil para inserção em programas sociais do Governo
Federal, referenciados no Cadastro Único, residentes nos territórios de abrangência dos
Centros de Referência da Assistência Social – CRAS das regiões Matão, Área Cura e Maria
Antônia.

AÇÕES

ATENDIMENTOS

Ações Centralizadas -Central Única – Sala 16

14.751

Ações Descentralizadas /Equipe Volante PBF

7.291

Equipe Volante/BPC

1.191

Equipe CRAS e CREAS

4.108

TOTAL DE ATENDIMENTOS

27.341

ATIVIDADES REALIZADAS
1. Gestão Serviço Social - Central Única de Atendimento
As ações conjuntas com a Equipe do Programa Bolsa Família, a Equipe Técnica dos
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e Equipe BPC mobilizam-se a fim de continuar o acompanhamento às famílias,

procurando compreender as diversas situações específicas de cada uma das famílias,

acionando os diversos recursos da rede de serviços do município, quando necessário, para
que o atendimento seja prestado de forma qualitativa, e possibilitando que os sujeitos
possam ser precursores de sua própria história
2. Gestão das Condicionalidades
As ações que envolveram o acompanhamento das condicionalidades visaram
certificar o compromisso e a responsabilidade das famílias atendidas, representado pelo
acesso a direitos que, a médio e longo prazo, aumente a autonomia das famílias, na
perspectiva da inclusão social. Nesse sentido, as condicionalidades representaram
resultados alcançados e que ainda serão, na medida em que estabelecerem ações para a
melhoria da qualidade de vida das famílias assistidas pelos Programas.
3. Postos de Atendimentos Equipe Volantes
Averiguação Cadastral e Demanda Espontânea agendada pelos CRAS de acordo com
Cronograma. O processo de Averiguação Cadastral busca verificar, de forma sistemática e

periódica, a consistência dessas informações, a partir do cruzamento dos dados do Cadastro
Único com aqueles provenientes de: outros registros administrativos dos governos; bancos
de dados das empresas de serviços públicos; pesquisas amostrais e censos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre outros. São consideradas inconsistentes as
informações que apresentarem divergência entre o que consta no Cadastro Único e o que
está registrado, para a mesma pessoa ou família, em outra fonte. Também será analisada a
discrepância entre os dados inseridos no Cadastro Único e seus valores esperados conforme
as demais informações do perfil da família.
4. Gestão de Benefício
A gestão de benefícios é o conjunto de procedimentos e atividades desenvolvidos
pelo governo federal e pelos gestores municipais na operação do Programa Bolsa Família,
que garantem o pagamento dos benefícios às famílias.

5. Ações Integradas aos Projetos Ação Jovem e Renda Cidadã com as Ações do Cadastro Único
Identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, e
vinculação dessas famílias nos programas.
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INTEGRAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL
a) Saúde: Agenda de saúde do PBF no SUS compreende a oferta de serviços para a
realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil e imunização. Assim, as famílias beneficiárias do PBF com mulheres com idade entre 14 e
44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de
saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que
proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.
b) Assistência Social: Com a integração das atividades da Equipe PBF e com a Equipe CRAS
a qualidade do trabalho foi melhorada, otimizando e padronizando o atendimento das famílias
beneficiárias do PBF e inscritas no Cadúnico. A sistematização do atendimento está possibilitando
o cumprimento da meta de cadastramento de famílias com perfil para o PBF do município e dos

demais programas integrados as ações do Cadastro Único.
c) Secretaria da Educação: Acompanhamento da frequência escolar, diagnosticando as
razões da baixa ou não frequência, objetivando enfrentar a evasão e estimular a permanência e a
progressão educacional de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
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NISFRAM
EDUCACIONAL

Unidades
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CEI Algodão Doce

Rua Maranhão, nº 2211 - Capotuna, Jaguariúna - SP

CEI Carrossel

Praça Santo Serafim, nº 531 – Jardim Europa, Jaguariúna - SP

CEI Dona Cecília
Nader Hossri

Rua Joaquim Pinto de Andrade, nº 537 – Jardim Botânico, Jaguariúna - SP
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CEI Dr. João Aldo
Nassif

Rua Turato, nº 175 – Residencial Doutor João Aldo Nassif, Jaguariúna - SP

CEI Prof. Maria
Célia Nóbile
Cassiani

Rua XV de Novembro, nº 379 – Santa Cruz, Jaguariúna - SP
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CIMEI Prof.
Hortência
Fornari Novo

Rua Jorge Bellix, nº 771 – Jardim Andrade, Pedreira - SP

CIMEI Walkyria
Thomazini
Cavicchia

Rua Nelson Custódio, nº 160 – Distrito Industrial Américo Pieri, Pedreira - SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Atendimento Educacional a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses
de idade, matriculadas na Educação Infantil, em complementação à Rede Municipal de
Ensino de Jaguariúna/SP e também de Pedreira/SP, por meio de Termo de Colaboração
com os respectivos municípios, conforme segue:

CIDADE

UNIDADE

DATA DE INÍCIO

Jaguariúna

CEI Algodão Doce

Setembro/2018

Jaguariúna

CEI Carrosel

Setembro/2018

Jaguariúna

CEI Dona Cecilia Nader Hossri

Setembro/2018

Jaguariúna

CEI Doutor João Aldo Nassif

Setembro/2018

CEI Profª Maria Célia Nóbile Cassiani

Outubro/2018

Pedreira

CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia

Julho/2017

Pedreira

CIMEI Professora Hortência Fornari Novo

Outubro/2018

Jaguariúna

A Escola tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. Para a Escola a criança é o centro do processo educativo, sujeito histórico e
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de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e

social de todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de
origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da
etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou
classe social.

1. TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO PERÍODO

CIDADE

UNIDADE

CRIANÇAS ATENDIDAS
NO PERÍODO:

Jaguariúna

CEI Algodão Doce

104

Jaguariúna

CEI Carrosel

139

Jaguariúna

CEI Dona Cecilia Nader Hossri

137

Jaguariúna

CEI Doutor João Aldo Nassif

162

Jaguariúna

CEI Profª Maria Célia Nóbile Cassiani

48

Pedreira

CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia

148

Pedreira

CIMEI Professora Hortência Fornari Novo

52

TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO PERÍODO:

790

2. AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO:
O planejamento das atividades e ações realizadas se apoia em uma organização
por idades e por observações dos processos individuais de aprendizagem dos alunos
de 0 a 3 anos e onze meses. Atividades norteadas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o Referencial Curricular de Educação Infantil, a Constituição
Federal e demais leis federais, estaduais e municipais, decretos e normativas, em
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continuidade ao trabalho já realizado, de acordo com os objetivos específicos:


Desenvolver a coordenação viso-motora, a motora ampla e a motora fina;



Favorecer a percepção sensorial, auditiva, gustativa e tátil;



Descobrir e conhecer o corpo, utilizando-o como meio de comunicação e

expressão;


Formar hábitos de higiene e de nutrição;



Utilizar as linguagens oral, musical e plástica;



Promover o contato com o meio ambiente;



Estimular o contato social desenvolvendo vínculos afetivos.

Através de leitura, música, dança, artes plásticas, expressão corporal, meio
ambiente, hábitos saudáveis de higiene e culinária; Planejadas de acordo com
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os espaços e ambientes disponíveis em cada uma das unidades de educação
infantil.
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NISFRAM
INCLUSÃO E
ACESSIBILIDADE

1. TQT – TECLAS QUE TRANSFORMAM
34

CURSOS DE LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)

Durante o ano de 2018, oferecemos cursos de Libras nas cidades de Sumaré/SP e
Porto Feliz/SP, por meio do projeto TQT – Teclas que Transformam, conforme segue:

1. Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Palioto – Sumaré
Foram oferecidas duas turmas para realização do curso de Libras, atendendo um total
de 60 alunos da faixa etária de 8 a 12 anos. O curso foi realizado uma vez por semana
nos meses de maio a dezembro/2018.

2. Rede Municipal de Ensino de Porto Feliz
Foi oferecido curso de 40h para 30 professores da Rede Municipal de Ensino. O curso
foi realizado uma vez por semana nos meses de maio a setembro/2018.

3. Comunidade
40 alunos formados da comunidade, entre surdos e ouvintes, em curso básico de Libas
realizado no município de Sumaré.

SOBRE O TQT
O programa TQT busca
proporcionar

a

inclusão

sociocultural das pessoas com
deficiência auditiva, objetivando
a

eliminação

das

barreiras

atitudinais e de comunicação
que

impeçam

o

seu

desenvolvimento e sua efetiva
inclusão na sociedade.

PÚBLICO ALVO:
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- Crianças e adolescentes com perda auditiva bilateral parcial ou total;
- Instituições de Ensino e demais interessadas;
- Familiares;
- Público geral ouvinte interessado na cultura surda e sua integração à sociedade.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
- Acessibilidade: Capacitação em Libras para participantes de todas as idades;
- Apoio Social: Campanhas de conscientização, estudos e diagnósticos, seminários
e palestras;
- Atividades Culturais e Educacionais: Oficinas de Robótica com Peças LEGO®,
musicalidade e coral (em Libras);
- Cidadania e Direitos Humanos: Preparação e encaminhamento a programas de

emprego;
- Informática e Cultura Digital: Vídeo, fotografia, cinema de animação, informática e
internet.
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2. CALAIAM – INCLUSÃO PROFISSIONAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
37

ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS
Oferecemos serviços diferenciados que vão desde a contratação até a efetiva

permanência do funcionário na empresa, buscando sempre a sua evolução na função. Dito
isto, durante o ano de 2018 foram encaminhados para empresas parceiras um total de 220
candidatos para vagas PCD.
As empresas parceiras que receberam os candidatos encaminhados foram: SOTREQ;
COCA-COLA FEMSA BRASIL; HARAS LARISSA; ABL ANTIBIÓTICOS BRASIL; WABCO; PATRUS;
HONDA; CCR – AUTOBAN; PPG; VILLARES; LSL LOGÍSTICA; PAGUE MENOS; SELMI; SESI;

ARCOR; EMBRASA; BELGO BEKAERT ARAMES; IC TRANSPORTES; ALFA TRANSPORTES;
GALDERMA; TRANSLOVATO E IBM.

PALESTRAS REALIZADAS
Foram realizadas durante o ano de 2018 palestras com conteúdos voltados para a
gerência e colaboradores, visando minimizar as barreiras atitudinais e favorecer a valorização
da diversidade humana na empresa. Os locais de realização das palestras foram:
1. Palestra Inclusão – Empregabilidade da
Pessoa Com Deficiência
Data: 03 de maio 208
Local: Fildi Hotel & Eventos - Sumaré

2. Palestra Inclusão – Empregabilidade da
Pessoa Com Deficiência
Data: 12 de julho 208
Local: Câmara Municipal de Hortolândia

3. Palestra Setembro Azul
Data: 17/09/2019
Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré
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Nossos
Prêmios
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Como Ajudar
INCENTIVOS FISCAIS
Destine seu imposto para fazer o bem!

PARA PESSOAS FÍSICAS
- Fundo para a Infância e Adolescência - FIA

Destine até 6% do seu Imposto de Renda para os projetos inscritos
no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Sumaré/SP - FUMCAD.

- Programa Nacional de Incentivo à Cultura – Pronac/Lei Rouanet
Projetos em fase de aprovação.

- Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência - Pronas/PCD
Projetos em fase de aprovação.
PARA EMPRESAS
- Fundo para a Infância e Adolescência - FIA
Destine até 1% do Imposto de Renda sobre o lucro real para os projetos inscritos no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sumaré/SP - FUMCAD.

- Programa Nacional de Incentivo à Cultura – Pronac/Lei Rouanet
Projetos em fase de aprovação.

- Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - Pronas/PCD
Projetos em fase de aprovação.

- Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo – ProAC
Destine até 3% do ICMS a Recolher para os projetos inscritos na Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo.

PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA
Transforme o crédito do seu cupom fiscal em ajuda para nossos projetos sociais!
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COMO DOAR

Utilize seu smartphone/tablet
para ler o código QR (quadrado)
do cupom fiscal ou digite o código
correspondente. Doe também
diretamente pelo site da NFP:
“www.nfp.fazenda.sp.gov.br”

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO E ESTÁGIO
Doe seu tempo. Seja um Amigo da NISFRAM e ajude-nos a sonhar, realizar e contribuir
para uma sociedade melhor. Envie seu currículo/proposta para o e-mail:
contato@nisfram.org.br

DOAÇÕES DIRETAS
CÓDIGO DO BANCO: 001 – Banco do Brasil
AGÊNCIA: 6977-9
CONTA-CORRENTE: 46.203-9
CNPJ: 05.036.896/0001-82
TITULARIDADE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
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RELATÓRIO FINANCEIRO
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Apresentamos a seguir o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício presentes nas Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício 2018, a qual foi auditada pela Consulcamp Auditoria e emitida em 16 de
maio de 2019.

Importante

salientar que

a principal

variação

dos

montantes

apresentados, se comparados com o exercício anterior é decorrente dos Termos
de Colaboração firmados junto as prefeituras de Jaguariúna e Pedreira, referente a
administração de Unidades de Educação Infantil nas cidades citadas.

NISFRAM na Mídia
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contato@nisfram.org.br
(19) 3832-1748 | 3832-1235

Rua Palmiro Novi, nº 297 - Residencial Ipiranga,
Sumaré/SP - Cep: 13.181-101
CNPJ: 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br

@nisfram

