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Lar São Tiago

uncionárias voluntárias da IMS Health do Brasil Ltda

Dossie Lar São Tiago 2018

Somos um grupo de funcionárias da empresa IMS Health do Brasil Ltda e gostaríamos de convidar você
cidadão ou empresa, a conhecer o LAR SÃO TIAGO, que hoje abriga cerca de 80 crianças e adolescentes
com idades entre 5 e 14 anos.
Nosso objetivo é apresentar algumas informações básicas sobre o trabalho desenvolvido pelo LAR, que
conta com apoio principalmente de doações da sociedade para poder seguir em frente, apoiando e
abrigando crianças carentes, além de convidá-lo a fazer parte da nossa equipe de voluntários e doadores
frequentes.
Veja a seguir, informações básicas que obtivemos sobre o LAR:
I.

Informações sobre a Instituição
Cadastro na Secretária da Fazenda
Breve Histórico
Missão, Princípios e Valores

II.

Informações sobre as Crianças Apoiadas no Lar

III.

Informações sobre as Necessidades Atuais
Alimentos
Higiene
Limpeza
Medicamentos
Manutenção
Pagamento das principais contas mensais
Despesas extraordinárias

IV.

Apoio da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

V.

Voluntários e Doadores Mensais Fixos e Esporádicos

VI.

Trabalho desenvolvido pelas Funcionárias Voluntárias da IMS Health
Funcionárias Voluntárias
Projetos Futuros

VII.Atestados: CMDCA ,CMAS, LAUDO DO BOMBEIRO ,SAS
Desde já agradecemos sua atenção e por favor, não deixe de nos contatar, caso tiverem algum interesse
em juntar-se a nós nesta corrente humanitária!
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I.

INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

Sociedade Beneficiente Educacional Lar São Tiago
CNPJ: 60.559.960/0001-18
Banco: Bradesco
Agência: 0107-4
Conta Corrente: 284042-1
Rua Das três maria 57, Zona Sul, SP
Fone: 47790412
e-mail: sobest.larsaotiago@ig.com.br
www.larsaotiago.org

Nome

Telefone

E-mail

Cargo e/ou
Departamento

Maria Esméria Correia
Mônica Correia de Souza

11-5833-0835
11-5833-0835
11-957291464

sobest.larsaotiago@ig.com.br
sobest.larsaotiago@ig.com.br

Presidente
Diretora

Cadastro na Secretária da Fazenda
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Breve Histórico
O Lar São Tiago, Associação de Defesa de Direitos Sociais fundado em 1988, surgiu por meio da iniciativa
do Padre Eduardo Tomás de Jesus, que na ocasião fazia parte da igreja Ortodoxa e tinha grande
preocupação com as crianças de rua. Na sua bondade, as recolhia e trazia para uma casa alugada por
ele, para que fossem alimentadas e abrigadas. Como ele era responsável por uma creche em sua Igreja,
ele utilizava parte da alimentação para auxiliar as crianças de rua recolhidas por ele. Contando com a
ajuda voluntária de algumas pessoas. Mas com o decorrer do tempo o Lar São Tiago continuava
sobrevivendo única e exclusivamente de doações, recursos esse que não eram o suficiente para atingir
os objetivos da Instituição, chegando assim ao ponto de haver intervenções do órgão público, que
obrigou as famílias a retirarem seus filhos e aquele que não as tinham foram encaminhados ao juizado
de menores. Foi então que a atual Presidente Maria Esméria Correia, diretora de uma das escolas da
região se sensibilizou com a situação ao sentir que muitos de seus alunos estavam indo embora por falta
de moradia e apoio, então nesse momento resolveu tomar a decisão de sua vida apoiada por amigos e
voluntários a assumir presidência desta Instituição.
Missão, Princípios e Valores
Propiciar o máximo de bem estar, amor e proteção, ajudando as crianças elaborar suas perdas,
resguardando sua saúde mental, física e emocional. Promover a integração e educação social da
população carente: crianças e adolescentes, criando atividades de assistência, criar espaço de
acolhimento, amparo, orientação e promoção de menores, mantendo centros educativos, promover e
proteger a saúde da criança, visando principalmente ao controle de seu desenvolvimento.
Os princípios e valores são baseados no respeito, educação, apoio e zelo pelos direitos das crianças e
seu futuro, reintegrando-as na sociedade.
Motivos que levam o Lar a institucionalizar as crianças e adolescentes são: abandono, orfandades,
violência doméstica, problemas sociais (Desemprego, falta de moradia, entre outros), crianças que
perderam, provisoriamente ou definitivamente, a proteção de seus pais.
Hoje o LAR SÃO TIAGO abriga 22 crianças em regime interno e funciona da seguinte forma:


Centro de abrigo e recreação onde são servidos: (04) quatro refeições diárias : café da manhã,
almoço, lanche da tarde e jantar.



Encaminhamento às escolas da região



Reforço escolar



Outras atividades, tais como: festas, passeios e recreações, de acordo com disponibilidade de
voluntários e verba arrecada entre a sociedade.
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Para manter as rotinas diárias da instituição, atualmente, o LAR SÃO TIAGO conta com a
participação de quinze (15) funcionários e quartorze (14) voluntários, que se revesam diariamente
de 2ª-feira a domingo.
Funcionários “CLT” do Lar São Tiago:
02 Cozinheiras
04 Auxiliares de serviço
06 Monitoras
02 Lavadeiras
01 Assitente Social
01 Porteiro
01 motorista

R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.350,00
R$ 1.250,00
R$ 1.000,00

Voluntários:
04 Auxiliares de Serviço
01 Cozinheira finais de semana
01 Auxiliar de cozinha dinais de semana
06 Auxiliares de serviços finais de semana
01 Diretora (Monica)
01 Presidente(Esméria)

Uma cesta básica para cada um
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II.

INFORMAÇÕES SOBRE AS CRIANÇAS APOIADAS NO LAR

As crianças são encaminhadas ao LAR SÃO TIAGO pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra e
Juizado Especial de Menores da região, onde ficam institucionalizadas em regime integral até a
resolução dos órgãos sobre sua volta para a família ou encaminhamento para adoção.

Nome

Idade

Daniela Albuquerque dos
15 anos
Santos
Ismael de Albuquerque dos 16 anos
Santos
Fabio Justino
15 anos
Marcela Nunes da Silva

situaçao
tempo
rentegraçao/adoçao abrigament

Motivo de
abrigamento

não

7 anos

abandono

não

7anos

abandono

nao

11 anos

abandono

não

6 anos

abandono

não

6 anos

abandono

não

6 anos

abandono

não

4 anos

abandono

não

3 anos

abandono

não

3 anos

abandono

não

1 ano

abandono

não

1 meses

abandono

sim

01 ano

abandono

não

01 meses

med protetiva

5 mês
01 mes
3 mês

abandono
abandono
abandono

13 anos

Crigor Luiz Cardoso de
15 anos
Brito
José Daniel Inácio Pedroso 12 anos
Guilherme Gravata

15 anos

Adriana Rogéria Ferreira
Lima de Souza
Beatriz Luana Palha de
Souza

17 anos
15 anos
14 anos

Alice Breches de Melo
17 anos
Tamires Machado da Silva
15 anos
Kelvin de Oliveira Mendes
17 anos
Eber Pereira
Dalila Aparecida

15anos

não
nao
17 anos não
16

Carlos Henrique
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III.

INFORMAÇÕES SOBRE AS NECESSIDADES ATUAIS

Alimentos

O consumo diário e mensal de alimentos pelas crianças do LAR SÃO TIAGO são:

Alimentação
(Consumo Mensal)
Quantidade/mensal Item Diario
150 pacte

Arroz 5 kilos diario

100 pact

Feijão 2 kilo

90 litros

Óleo 2 ltrs

360 litros

Leite 2lts

120 kilos

Açúcar 2kg

40 kilos

Achocolatado

200 pact

Biscoto

120 latas

Creme leite /leite condensado

20 kg

Pó de café

30kg

Massa de tomate

1kg

Temperos no geral

210 kg

Carne 7kg diário(linguiça ,salsicha,ovo,steck,frango,carne)

4 barras

Queijo,presunto

30 latas

Enlatados , sardinha, ervilha, milho, azeitona

150 litros

Suco

30 caixas

Bolo

03 fardos

Macarrao
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Higiene
Para manter a higiene das crianças do LAR SÃO TIAGO, são necessários mensalmente:

ITEM

PRODUTO

01

SABONETE

02

CREME DENTAL

03

SHAMPOO

04

CONDICIONADOR

05

COTONETE

06

ALGODÃO

07

FRALDAS DESCARTÁVEIS P, M, G, EG

08

TALCO

09

LENÇOS UMEDECIDOS

10

ESCOVA DE DENTE

11

POMADA ANTI-ASSADURA

12

ABSORVENTE
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Limpeza
Para manter o LAR SÃO TIAGO em boas condições de limpeza, são necessários mensalmente:

Limpeza
(Consumo Mensal)
Quantidade

Item

90 kilos

Sabão em pó

60 frascos

Detergente

60 litros

Desinfetante

60 litros

Amaciante

120 litros

Alvejante Cândida ou similar

10

Vassouras

10

Rodos

100

Saco de lixo 100 litros

100

Saco de lixo 50 litros

60

Esponja

30 cx

Fósforo

30

Pano de prato

15

Pano de chão

15

Flanela

5

Escova de lavar roupa

6

Vassoura de limpeza vaso sanitário

6 pacotes

Palha de aço

60 litros

Produto para limpar chão

30 frascos

Produtos para limpeza Veja ou similar
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Medicamentos
Para combate de doenças básicas das crianças, é necessário manter em estoque as seguintes
medicações:

ITEM

PRODUTO

01

PARACETAMOL

02

CATAFLAM

03

METHIOLATE

04

CREME ANTI ASSADURA

05

ESPARADRAPO

06

DIPIRONA

Pagamento das Principais Contas Mensais
O LAR precisa de ajuda para reconhecer na sociedade, pessoas ou empresas que possa ajudá-lo a
assumir uma ou algumas de suas contas mensais, que são:


Água

R$ 4.5000,00(CORTADA)USAMOS O POÇO



Luz

R$900,00



Telefone

R$550,00



Gás

R$550,00 LP45



IPTU

R$ 7.0000,00 (2 ANOS ATRASADO )



INSS

R$ 200.000,00



FGTS

R$ 150.000,00



IPVA

R$ 48.000,00(VAN APRIENDIDA E KOMB TUDO ATRASADO )



FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 39.000,00 ATRASADA(DESDE DE 2017 SEM RECURSO)
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Despesas Extraordinárias & Ítens de Alto Consumo

Gastos com os Carros
(Mensal – Retirada de Doações, Serviços Gerais e Leva e Trás de Crianças)
Van combustível
Kombi combustível
Manutenção
IPVA

R$ 1.500,00 mensal
R$ 1.500,00 mensal
R$ 3.500,00 mensal
R$ 4.000,00 anual
Material Escolar
(Consumo Semestral)

Quantidade
80
80
50
200
200
50
50
50 cx
50 kit
30
60
60
60
60
60

Item
Caderno universitário 10 matérias
Caderno capa dura pequeno
Caderno universitário 100 folhas
Canetas
Lápis
Borracha
Régua
Lápis de cor
Canetinhas
Mochilas
Lantejolas, alfinetes, purpurina
Cola com brilho
Papel laminado
Cola
Fita adesiva
Cartolina
Tesoura
Guache
Pincéis
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Material Escritório
(Uso Contínuo)
Quantidade
5 cx
4
3 cx
60
100
15
3
10
50
300
30
30

Item
Grampos
Grampeador
Percevejo
Sulfite
Canetas
Caderno
Agenda
Pasta arquivo
Pasta L
Saco Plástico para pasta
Mouse para reposição (10 computadores)
Cartucho tinta HP deskjet F2050

Vestuário
(Uso Contínuo)

Quantidade
50 pares
30 pares
30 pares
50 pares
60 conjuntos
30 cuecas
60 pares
60 camisetas

Item
Chinelos 30, 32,33, 34,36,37,38,39,40,41,42
Sandálias 33, 34,36,37,38,39
Sapatilhas 33, 34,36,37,38,39
Tênis 30, 32,33, 34,36,37,38,39,40,41,42
Calcinha/ Sutiã P, M, G . GG
Cuecas P, M, G . GG
Meias
Camiseta P, M, G . GG
Calça jeans 36,38,40,42,44,46
Bermuda 36,38,40,42,44,46
Shortes 36,38,40,42,44,46
Blusinhas P, M, G . GG
Blusa moleton P, M, G . GG
Calça moleton P, M, G . GG
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Os voluntários da IMS tem um projeto que está sendo analisado pela Akzo Nobel (Tintas Coral)
para pintura, que se aprovado, teremos a Institução totalmente pintada até Dezembro/20913.
De qualquer forma, a necessidade de manutenção é contínua e doações dos ítens abaixo são
sempre bem-vindos!
Manutenção Predial
(Uso Contínuo)
Quantidade
30
40
20
05
33
20

Item
Pintura
Tintas
Lâmpadas
Chuveiros
Lanternas
Fechaduras
Torneiras
Vidros
Roupas cama e banho
(Uso Contínuo)

Quantidade
60
30
30
30
30
20
20

Item
Toalha de banho
Toalha de rosto
Lençol
Fronha
Colchas
Cobertor
Edredon
Utensílios cozinha
(Uso Contínuo)

Quantidade
40
15
40
40
40
40
40
20
15

Item
Pratos
Travessas
Talheres , garfo, faca, colher, colher sobremesa
Talhares grande , concha, pegador colheres
Pote de sobremesa
Copos
Canecas
Panelas
Vasilhas de plásticos para acondicionamento de alimentos
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IV.

APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

O LAR SÃO TIAGO recebe da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra mensalmente R$ 8.200,00
(oito mil duzentos reais) para manter apenas 20 crianças no Lar, pois este é o teto máximo pago por
uma prefeitura para uma associação beneficiente.
Como este dinheiro é insuficiente para manter as despesas mensais do Lar, que abriga atualmente 20
crianças, o LAR depende de doações e serviços voluntários para complementar seu orçamento e seguir
com o seu propósito de trabalho social, que vem sendo realizado há 27 anos.

V.

VOLUNTÁRIOS E DOADORES MENSAIS FIXOS E ESPORÁDICOS

O LAR também conta com doadores mensais e esporádicos de organizações jurídicas e pessoas físicas,
conforme abaixo-mencionado.
Mensais Fixos


IMS Health do Brasil Ltda: Doação mensal de duas cestas básicas, além de promover campanhas
para arredação de ítens de primeira necessidade, através de seus funcionários voluntários.



Laboratório Fresenius: Doação Mensal de R$ 5.500,00, que o LAR utiliza para pagar os seus
funcionários CLT



Supermercado : Doação mensal de legumes e frutas



Flávio Conde: Doação de R$250,00 Mensais.

Esporádicas
As doações esporádicas tanto de pessoas jurídicas como físicas são bem-vindas, pois tudo que chega e
não é utilizado vai para um bazar do LAR, que coloca os itens à venda, para que com o dinheiro arrecado
possa investir na compra de alimentos ou mesmo pagamento de contas de água, luz, telefone, dentre
outros.
VI.

TRABALHO DESENVOLVIDO PELAS FUNCIONÁRIAS VOLUNTÁRIAS DA IMS HEALTH

Funcionárias Voluntárias
Nome

Telefone

E-mail

Cargo e/ou Departamento

Luciane Pereira

11-5185-1549

lpereira@br.imshealth.com

Produção

Márcia Andrade

11-5185-1566

mandrade@br.imshealth.com

Serviços ao Cliente

Simone Talerman

11-5185-1561

stalerman@br.imshealth.com

Administração

Campanhas Realizadas
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Desde 2008, temos realizado várias campanhas em prol a instituição. Se tiver interesse em conhecer
todas elas, não deixe de contatar Simone Talerman.
Além de trabalhar em conjunto para as campanhas que realizamos internamente na empresa, nós
indivualmente, realizamos campanhas e trabalhos constantes com apoio de familiares, amigos e pessoas
sensibilizadas com a causa.

Projetos Futuros
Algumas reuniões foram conduzidas a fim de alinharmos algumas estratégias para atuarmos na
divulgação dos trabalhos realizados pelo LAR. Temos a intenção de conduzir os seguintes projetos:
o Conseguirmos doações de livros, contos de fada, gibis, cds, dvd’s de filmes,
computadores, estantes, mesas e cadeiras, etc, através de abordagens a pessoas físicas
e jurídicas.
o Recrutamento de voluntários e doadores permanentes, com vista a garantir que a
instituição tenha recursos suficientes para continuar realizando seus trabalhos sociais.
o Campanhas trimestrais ou conforme necessidade emergencial que o LAR nos comunica,
arrecadando doações de equipamentos, roupas, brinquedos, alimentos, dinheiro ou
itens de primeira necessidade, tais como fralda, leite, medicamentos.
o Divulgar continuamente o LAR dentro da nossa empresa, com a finalidade de cada vez
mais as pessoas conhecerem o trabalho realizado dentro desta instituição e talvez
despertarem a curiosidade de irem conhecê-la de perto, com isso aumentarmos o
número de funcionários que efetivamente fazem visitação. Este projeto ambioso foi
batizado como PROJETO FUNCIONÁRIO CIDADÃO, que tem como objetivo aproximar-se
das crianças para levar a elas um pouco de carinho e atenção, luxo que algumas só
recebem de estranhos, pois são renegadas e abondonadas por pessoas do seu próprio
sangue. Se o PROJETO FUNCIONÁRIO CIDADÃO decolar, vamos promover atividades tais
como:
 Música: aproveitando os instrumentos musicais que eles ganharam.
 Oficina de microinformática
 Atividades lúdicas que reforcem conceitos de matemática, língua portuguesa,
dentro outras matérias
 Dia do cabelereiro
 Dia da Leitura
 Dia da pintura
 Gincanas, etc
o Mais contratação de funcionários.
o Mais verba para o pagamento de tributos (água, luz, gás, etc)
o Darmos apoio orientacional para os jovens com idades próxima àquela na qual devem
deixar o LAR. A idéia é ajudá-los a se empregarem em uma empresa através de
programas “Jovem Aprendiz”, “CIEE” ou outros importantes programas de inclusão.
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