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MENSAGEM DA DIREÇÃO
A despeito de um cenário de adversidades pelo qual o nosso país vem
atravessando, notadamente no ano de 2019, nós que compomos a Diretoria
da Sociedade de Educação e Saúde à Família – SESFA, conseguimos
alcançar os objetivos traçados para a nossa comunidade e todas as famílias,
crianças, adolescentes e jovens inscritos, visando o desenvolvimento e a
qualidade de vida destes. Arduamente, buscamos pelo trabalho voluntário,
com dignidade e cooperação mútua, cumprir com todas as atividades às
quais nos propusemos.
Os serviços prestados durante esse período tiveram como meta a
transformação da nossa comunidade como um todo, tornando-a,
sobretudo, autônoma, garantindo a esta seus direitos básicos: saúde,
educação e trabalho, conduzindo-a no caminho da auto-realização, a qual,
paulatinamente, tem compreendido que somente ela própria é capaz de
ressigniﬁcar a sua caminhada, tornando-se seu próprio agente
transformador. Dessa forma, nos certiﬁcamos, cada vez mais, de que vale a
pena acreditar, investir, incentivar e prosseguir lutando por esta causa.
Dado o exposto, temos a grata satisfação de informar tantas
conquistas no decorrer desse 2019: importantes parcerias, as quais tivemos
a honra de contar com o apoio necessário na implementação de diversos
projetos, a saber:

Celebração do "Dia Nacional da
Consciência Negra", "Angu Cultural",
IV Cerimônia do Blazer; em
Novembro; Palestra sobre o Outubro
Rosa, em Outubro; Mc Dia Feliz, em
Agosto; Realização de Atividades
com alunos co Curso de Fisioterapia,
em Junho; Palestra com o tema
"Fatores que contribuem para a
violência contra a mulher",em Maio;
projeto com professores e alunos do
Curso de Assistência Social, em Abril
e Encontro Pedagógico;
Recebimento de 100 cestas básicas
arrecadados no show da cantora
Anita, em Janeiro de 2019.
Estágiarios de psicológia e serviço
social.

P r o j e t o R E Ó L E O, e m J a n e i r o e
Fevereiro de 2019. Estagiário de
Nutrição; Oﬁcina de capacitação em
manipulação
de alimentos e
acessórios.

Curso de Produção de Bolsas Empreendedorismo, inovação e
sustentabilidade, em Setembro;
C u r s o d e B o l o s e To r t a s , e m
Novembro. Alimentos, em Maio de
2019.

Projeto “Contação de Histórias com a
Boneca Lili”, em Fevereiro; Projeto
“Mulher de Fibra” homenageou a
Gestora Regina Brasil, em Abril e
Oﬁcina de Chocolate, em Abril;
Projeto Alunos do Teatro da SESFA
visitam o SESC, também em Abril;
Projeto Circuito SESC de Incentivo à
Leitura, em Setembro; Apresentação
do Reisado São Miguel de Juazeiro
do Norte na Casinha de Cultura, em
N ove m b ro ; A n g u C u l t u ra l , e m
Outubro e Ação Educativa do Mesa
Brasil: Oﬁcina de Aproveitamento
Integral dos Alimentos, em Maio de
2019.

através da CASA CIVIL: Projeto
“Semear e Colher: Saber Viver”,
através de Oﬁcinas de Teatro, Música
e Dança, Pintura em Tela, Iniciação
Proﬁssional, Embalagem, Bolos e
Doces, Artesanato em EVA, Arte e
Cidadania, Biscuit, Chocolates,
Cookies, Canto Coral, além de
S e m i n á r i o s co m te m a s a t u a i s
direcionados aos jovens e às famílias
dos inscritos.

CONTEXTO COMUNITÁRIO
A Sociedade de Educação e Saúde à Família – SESFA está atualmente
situada no município de Barbalha, região metropolitana do Ceará. É
conhecida como a cidade dos verdes canaviais e ﬁca a 503 km da capital
Fortaleza, tendo como acesso a BR 116. De acordo com o censo do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE/ 2019), Barbalha possui 60.781
habitantes, sendo 13.334 da zona rural e 38.039 da zona urbana. Foi
emancipada politicamente em 17 de Agosto de 1846 e sua constituição é
dividida em 4 distritos, a saber: Barbalha (sede), Arajara, Caldas e Estrela. É
considerada como um dos mais vultosos celeiros da cultura popular do
estado, atraindo milhares de turistas anualmente, a ﬁm de participarem das
festividades alusivas ao seu padroeiro, Santo Antônio, que ocorrem no mês
de Junho, com duração de 15 dias, conﬁgurando-se uma das maiores festas
juninas do Nordeste do Brasil. Além da realização da tradicional trezena
religiosa em homenagem ao Santo Padroeiro, seguem-se as celebrações
sociais, tais como: quermesses, procissões e shows no grande parque da
cidade, atraindo multidões.
Interessante relatar aqui o fervor dos homens devotos, os quais se dirigem
ao local onde se encontra o mastro da bandeira do padroeiro, previamente
selecionado e preparado, às 5 da manhã, a ﬁm de o carregarem nos ombros
até a frente da Igreja Matriz de Santo Antônio para ser hasteado,
simbolizando que a cidade está em festa, caracterizando-se o dia do “Pau
da Bandeira”, tradicionalmente conhecido há mais de 100 anos. A
diversidade cultural é recheada por grupos folclóricos, reisados, penitentes,
bandas cabaçais, festas locais, artesanato e culinária própria da região do
Cariri.

A SESFA atua tanto na zona urbana, contemplando os bairros: Cirolândia,
com uma população de 5.320 habitantes, tendo recebido esse nome em
homenagem ao ex-governador do Ceará Ciro Gomes; Bela Vista, bairro
habitado, na sua grande maioria, por jovens, totalizando uma população de
26% de jovens e 8,3% de idosos; Alto da Alegria, contendo 4.574 habitantes;
Malvinas, com uma população distribuída entre as Vilas Santa Teresinha e
São José e que foi fundado no ano de 1982, pelo prefeito da época Antônio
Inaldo de Sá Barreto e, por ﬁm, a Vila Santo Antônio. Quanto à zona rural, as
ações são realizadas no distrito de Estrela e Bulandeira, muito conhecidos
por possuírem engenhos produtores de rapadura e, ainda, Barro Branco,
atendendo mais 600 famílias com casas do programa “Minha Casa, Minha
Vida”, do governo federal em parceria com o município.
As comunidades atendidas tem em comum a vulnerabilidade
biopsicossocial, apesar do desenvolvimento regional. Ainda são
grandemente marcadas pela desigualdade, sem direitos sociais básicos, o
que tem gerado um grave problema ligado à pobreza, à disparidade de
gênero, discriminação, falta de acesso a serviços e proteção social
adequados, ocasionando, na maioria das vezes, o envolvimento com a
violência e o crime, como também evasão escolar, exploração sexual,
trabalho infantil, gravidez na adolescência, dentro outros, exatamente pela
falta de estruturação familiar.
A SESFA, então, oportuniza a todos a educação, a inclusão social,
difundindo os direitos humanos, coibindo a violência, o abuso sexual e a
exploração de crianças e adolescentes; oferecendo diversas oﬁcinas e
cursos os quais visam, sobremaneira, promover o ensino-aprendizagem,
como também o empoderamento e o protagonismo dos nossos jovens.

SOBRE O RELATO DE SUSTENTABILIDADE
O modelo que adotamos para apresentar a
nossa trajetória em 2019 é o desenvolvido
pela Global Reporting Initiative (GRI), na
versão GRI-G4 Essencial, que combina
informações quantitativas e qualitativas, de
ciclo anual, explicitando como foram gerados
os valores internos e externos e como as
estratégias usadas contribuem para o
d e s e nvo l v i m e n t o s u s t e n t á ve l , o q u e
inﬂuencia na sobrevivência da organização a
longo prazo a ﬁm de atender a população.

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
A SESFA – Sociedade de Educação e Saúde à Família foi fundada em 26
de Novembro de 1985. Entidade ﬁlantrópica sem ﬁns lucrativos, civil, jurídica
de direito privado, de caráter educacional, cultural, assistencial e de saúde,
com duração indeterminada, situada à Rua Alfredo Correia, nº 172, bairro
Cirolândia, na cidade de Barbalha, estado do Ceará, na região Nordeste do
Brasil. Desenvolvemos diversas atividades que beneﬁciam as seguintes
comunidades urbanas: Cirolândia, Alto da Alegria, Bela Vista, Malvinas,
Bulandeira, Vila Santo Antonio e as áreas rurais: Barro Branco e o distrito
Estrela. Tais atendimentos ocorrem, em sua grande maioria, na sede da
organização para as áreas dos bairros Cirolândia, Bela Vista, Morro Branco e
Vila Santo Antonio; no bairro Alto da Alegria, em prédio próprio e nos
bairros Malvinas (SOAFA), Bulandeira e o distrito Estrela (SOBEF), em
edifícios de instituições parceiras.
A SESFA surgiu a partir do desmembramento da SOCIEDADE DE APOIO Á
FAMÍLIA (SOAFA), iniciando suas atividades em imóveis alugados no bairro
Bela Vista, Alto da Alegria e no centro de Barbalha, a qual funcionava a sede
anterior, até que, em 1989, o então prefeito Rommel Feijó doou os terrenos
para a construção, através de mutirões realizados pelas famílias do bairro,
como também parcerias com a Sra. Maria Liliane de Sá Barreto, gestora da
época, os quais possibilitaram a construção das primeiras salas e 01
banheiro, atendendo às primeiras necessidades. Com o passar do tempo,
foi-se necessário ampliar as dependências da Instituição, visto que as
demandas foram aumentando, levando os populares a se mobilizarem,
promovendo bingos e rifas com o objetivo de levantar fundos para tal ﬁm.

Nessa época, as atividades eram realizadas de forma bastante precária, sob
uma estrutura de madeira coberta com palhas de coqueiro. Mais tarde,
através da parceria com o ChildFund Brasil, na época, chamado Fundo
Cristão para Crianças, a SESFA organizou-se ﬁnanceiramente, construindo e
rebocando as últimas salas, com mais banheiros, refeitório e auditório,
viabilizando os atendimentos com mais qualidade. Trata-se de uma agência
global de desenvolvimento e proteção infantil que tem por objetivo
beneﬁciar jovens, famílias e comunidades em situação de privação, exclusão
e vulnerabilidade social, através de apadrinhamentos em nível nacional e
internacional, a oportunidade de implantação de tecnologias sociais nas
áreas de saúde, educação, cultura, geração de trabalho e renda, segurança
alimentar, nutricional e outras necessidades básicas do desenvolvimento
humano.
A SESFA objetiva promover e contribuir com educação, formação e inclusão
social de crianças, jovens e adolescentes, de ambos os sexos, sem distinção
de raça ou credo religioso, na faixa etária de 0 a 24 anos, através de ações
sócio assistenciais, desenvolvendo a autonomia, a qualidade de vida
biopsicossocial, uma vez que as famílias vivem em condição de
vulnerabilidade, com renda familiar per capita de até 30% do salário mínimo
vigente, as quais sobrevivem unicamente através de programas dos
governos municipal e federal.
Citamos, com imensa satisfação, importantes parcerias: LUTA PELA PAZ,
projeto que tem como base uma metodologia integrada e holística de 05
pilares: boxe e artes marciais, educação, empregabildiade, suporte social e
liderança juvenil, oferecendo aos adolescentes e jovens inscritos aulas de
boxe e artes marciais (Kickboxing e Jiu Jitsu), desde o nível básico até a
formação de atletas de elite, levando-os ao crescimento e desenvolvimento
pessoal de aptidões importantes para a vida, como o empoderamento, a
motivação e a perspectiva de futuro, imprescindíveis a uma melhor
qualidade de vida; a REDE DE JUVENTUDE EM DEFESA DE SEUS DIREITOS
SOCIAIS (REJUDES), projeto criado pelo ChildFund Brasil, em 2015, de rede
nacional, que tem como objetivo mobilizar a juventude inscrita no programa
de apadrinhamento e que participa das atividades realizadas nas
Organizações Sociais Parceiras (OSPs), estimulando a autonomia e o
protagonismo jovem, através de encontros,
oﬁcinas, palestras e conferências especíﬁcas para estes jovens,
proporcionados pela SESFA, o que viabiliza discussões de temas como
igualdade de gênero, respeito, oportunidade, justiça, educação de
qualidade, etc, os quais proporcionam o desenvolvimento pessoal, sóciopolítico, holístico e a competência cidadã.

IDEOLOGIA: MISSÃO, VISÃO, VALORES

MISSÃO
Proporcionar condições e
oportunidades que possibilitem o
desenvolvimento sociocultural de
crianças, adolescentes e jovens
carentes, através de uma
pluralidade de atividades, como
oﬁcinas de Leitura e Escrita,
Música (ﬂauta, escaleta, banda
cabaçal, violão, banda de lata),
Teatro, Inglês, Bordado e Costura,
E s p o r t e s , R e f o r ç o E s c o l a r,
Brinquedoteca e Casinha de
Cultura, Clubes AFLATOUN, Jiujitsu, Rodas de Terapia e Vivências,
CLAVES, Bons Tratos em Família,
Informática, Capoeira, Clube do
Leitor, Formação Arte Educação,
Artes Manuais e outras.

VISÃO
Reconhecimento como
entidade que desenvolve
ações sociais, educativas e
culturais de referência com
crianças, adolescentes,
jovens e famílias no município
d e
B a r b a l h a ,
Ceará.Informática, Capoeira,
Clube do Leitor, Formação
Arte Educação, Artes
Manuais e outras.

VALORES
Ética, transparência,
responsabilidade,
i n t e g r i d a d e ,
comprometimento, respeito
à diversidade, autonomia e
solidariedade.

GESTÃO
Atualmente, a SESFA possui em sua equipe, 14 funcionários e um
contingente de 412 crianças, 780 adolescentes e 308 jovens assistidos
mensalmente.
Adotamos diretrizes de prevenção a desastres, englobando um conjunto de
ações que visam evitar desastres ou minimizar a intensidade de suas
conseqüências. Principais passos:
• Monitoramento ininterrupto da probabilidade de que as ameaças de um
evento adverso ou acidente seja concretizado;
• Elaboração de planos e exercícios simulados, destinados ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de autodefesa, conforme
os riscos do município e região;
• Capacitação e aperfeiçoamento de agentes para atuar de forma
preventiva, como também desenvolvimento de ações em zonas de riscos.

Conhecimento de quais riscos as comunidades assistidas pela SESFA estão
expostas, seus tipos e elementos em risco;
• Desenvolvimento de ações de prevenção e redução de riscos com a
ﬁnalidade de garantir a seguridade da população e atuar sobre as ameaças,
vulnerabilidades identiﬁcadas e priorizadas na análise de risco para redução
destes.
Apresentamos, a seguir, as principais atividades de caráter ﬁnanceiro,
ambiental e comunitário desenvolvidas pela SESFA:
• Análise, planejamento e criação de estratégias para captação de recursos
físicos (dinheiro, doações de produtos, materiais didáticos, etc) e humanos
(trabalho voluntário e colaboradores);
• Formação e revisão anual dos parceiros, que auxiliam na promoção de
projetos, atividades e ampliação da prestação de serviços;
• Elaboração e implementação de programas de compliance, prevenindo e
minimizando os riscos de violação às leis decorrentes das ações praticadas,
de forma ética, comprometendo-se perante a sociedade, comunidades,
usuários, parceiros e colaboradores;
• Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), norteando
ações no âmbito social, preservação do meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, objetivando a erradicação da pobreza, promovendo o bem
estar e a prosperidade dos assistidos;
A SESFA, em razão da adoção de políticas públicas que visam a redução dos
impactos causados ao meio ambiente, vem ao longo desse ano, de forma
estratégica, desenvolvendo ações que colaboram para esse mister, numa
perspectiva até 2030.
A Agenda 2030, resultado do trabalho conjunto de governos e cidadãos de
todo o mundo com a ﬁnalidade de criar um novo modelo
global para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de
todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, integrando
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sucessores dos 08
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os quais deverão ser
implementados por todos os países e que abrangem áreas diversas, mas
interligadas, a saber: o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde
de qualidade; a criação de emprego digno; a sustentabilidade energética e
ambiental; a conservação e a gestão dos oceanos; a promoção de
instituições eﬁcazes e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade

A SESFA, em razão da adoção de políticas públicas que visam a redução dos
impactos causados ao meio ambiente, vem ao longo desse ano, de forma
estratégica, desenvolvendo ações que colaboram para esse mister, numa
perspectiva até 2030.
A Agenda 2030, resultado do trabalho conjunto de governos e cidadãos de
todo o mundo com a ﬁnalidade de criar um novo modelo
global para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de
todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, integrando
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sucessores dos 08
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os quais deverão ser
implementados por todos os países e que abrangem áreas diversas, mas
interligadas, a saber: o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde
de qualidade; a criação de emprego digno; a sustentabilidade energética e
ambiental; a conservação e a gestão dos oceanos; a promoção de
instituições eﬁcazes e de sociedades estáveis e o combate à desigualdade
em todas as esferas.
A SESFA, em suas ações estratégicas, por intermédio de parcerias com
escolas, centros de treinamento, universidades, serviços de saúde, governo
e organizações aﬁns, em conjunto com padrinhos e doações aﬁns, os quais
tem viabilizado o desenvolvimento de uma nova visão com relação à
qualidade de vida dos assistidos.

GOVERNANÇA
Tendo como fundamentos a transparência e a democracia no seu processo
de governança, a SESFA, no decorrer de 2019, vem propiciando, com
eﬁcácia, o atendimento aos nossos inscritos e aos cidadãos barbalhenses
como um todo, promovendo, sobretudo, a inclusão social. Todas as
atividades são planejadas e desenvolvidas mediante força-tarefa, formada
pela Diretoria, Gestão e a equipe de funcionários, atendendo ao anseio de se
construir uma sociedade mais justa.

COLABORADORES
Atualmente, a SESFA é composta por 14
funcionários (4 homens e 10 mulheres), dos
quais 01 compõe a gestão, 01 exerce a função
de Auxiliar Administrativo, 7 Educadores
S o c i a i s ( 2 n o s e to r V í n c u l o C r i a n ç a
Padrinho), 1 com a função de Articuladora
Social e 5 Instrutores de Arte-Educação,
atuando nas diversas atividades oferecidas
pela organização.
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FORNECEDORES
A instituição faz recorrentes pesquisas de preços e qualidade a ﬁm de
manter um ﬁnanceiro saudável. Nossos fornecedores mais recorrentes são:
Ÿ José Anacleto Sobrinho Ÿ Magazine Luiza
Ÿ Atacadão
Ÿ Sendas Distribuidora Ÿ TáLimpo
Ÿ Setta Atacado
Ÿ Complast
Ÿ Jumasa
Ÿ Coperga
Ÿ Sodine

PARCEIROS
Com o propósito de auxiliar na execução das atividades durante o ano de
2019, a SESFA contou com os seguintes parceiros:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ChildFund Brasil
SOBEF - Sítio Estrela Barbalha
SOAFA - Malvinas
ABC Ambiental - Barro Branco
Agência Janela Amarela
SESC - Juazeiro do Norte
Unileão - Campo Universitário
IKNET - Juazeiro do Norte

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

IFCE - Juazeiro do Norte
EEF César Cal’s - Escola Municipal
EEF Josefa Alves - Escola Municipal
Pref. de Barbalha
FJN - Juazeiro do Norte
CMDCA - Barbalha
CMAS - Barbalha
Conselho Tutelar -Barbalha
SENAI CE
SEBAE - Juazeiro do Norte

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
Com a ﬁnalidade precípua de garantir a proteção às crianças, aos
adolescentes e aos jovens, a SESFA segue a política de Conduta Ética,
estruturada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança, em concordância com o ChildFund, assegurando o direito ao
respeito, à igualdade, ao desenvolvimento saudável, à justiça social e à
proteção da criança contra o mal. O referido código também é um manual
aplicado ao trabalho, servindo como guia para a Diretoria, a Gestão, os
funcionários e os voluntários no desempenho das ações, em conformidade
com as leis ambientais aplicáveis.

TECNOLOGIAS SOCIAIS
Consideradas primordiais na formação do desenvolvimento humano, as
tecnologias sociais são ferramentas capazes de solucionar problemas e
diﬁculdades sociais, com custo reduzido e que geram impacto nas
comunidades. Na missão de procurar conhecer e dar voz às comunidades
assistidas, a SESFA tem aplicado tais recursos em favor das demandas da
população, tornando a tarefa signiﬁcativa, conduzindo estas à se
identiﬁcarem com o que está sendo realizado.
Destacamos outras tecnologias sociais desenvolvidas pela SESFA, a saber:
A Educação Social e Financeira (AFLATOUN), que possibilita aos assistidos
conhecer mais sobre seus direitos, deveres, sociedade e cidadania e, dessa
forma, ampliarem a compreensão acerca das questões sociais nas
comunidades em que estão inseridos, desenvolvendo conceitos básicos de
economia e ﬁnanças, empreendedorismo e o uso correto e consciente de
recursos, o que os torna protagonistas no processo ensino
aprendizagem. Até o momento, a SESFA conta com 140 crianças as quais
participam de 7 clubes AFLATOUN;
O "BRINCANDO NOS FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES
DIFÍCEIS" (CLAVES), que visa à prevenção de maus tratos e violência sexual
na infância e adolescência, orientando, educando e fortalecendo crianças e
adolescentes, contemplando, atualmente, 1 turmas com 15 participantes
para cada semestre do ano. Através de oﬁcinas e um material lúdico e
didático, a temática abordada possibilita identiﬁcar sinais de violência
doméstica e sexual relacionada a esse público, com orientações sobre os
meios adequados, estratégias e a redução dos fatores de risco ou que
favorecem o surgimento da violência e o nível de vulnerabilidade infantojuvenil;

O REJUDES, desenvolvido em parceria com o ChildFund Brasil, através de
conferências juvenis, reuniões, encontros, mobilizações comunitárias e
ações no âmbito público e político, os jovens inscritos, com faixa etária entre
15 e 24 anos tem a possibilidade de discutirem a atuação da juventude no
cenário político do Brasil, realizando o monitoramento de políticas públicas
em saúde, educação, lazer, cultura e esportes. Atualmente, 50 jovens fazem
parte do REJUDES, de forma atuante, garantindo e efetivando seus direitos
ante a sociedade Barbalhense.
Destacamos, ainda, o GRUPO DE OPORTUNIDADES LOCAIS E
DESENVOLVIMENTO (GOLD), baseado no modelo Self-Help Group, de
origem Indiana, o qual reúne grupos formados entre 10 a 20 pessoas de uma
mesma comunidade ou rua, semanalmente, em busca da autossubsistência,
mediante formação em empreendedorismo familiar, geração de renda,
concessão de créditos, desenvolvimento de negócios, planejamento
doméstico ﬁnanceiro, inclusive discussões e debates sobre problemas locais
e temas bastante oportunos, como democracia, organização social,
ﬁdelidade, lealdade, compromisso social, igualdade e transparência. São
realizados encontros semanais com 8 grupos de GOLD formados e atuantes,
perfazendo 150 participantes.
Diante do exposto, é notório como as tecnologias sociais exercem um papel
imprescindível no atendimento às famílias assistidas pela SESFA, na busca
incessante por parcerias e colaboradores que elevem cada vez mais a
q u a l i d a d e d e v i d a at rav é s d o e m p o d e ra m e n to, a u to n o m i a e
sustentabilidade das crianças, adolescentes, jovens e famílias.

APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS
A SESFA contabiliza, atualmente, 1500 crianças inscritas, sendo 1304 no
sistema de apadrinhamento internacional e 196 no sistema brasileiro. O total
das que foram apadrinhadas é de 175 no esquema internacional e 30 no
brasileiro, tornando a quantidade de 178 e 45 crianças disponíveis para
adoção em cada esquema respectivamente.

PROTEÇÃO INFANTIL
Tendo em vista a garantia da manutenção dos direitos e proteção das
crianças e adolescentes, a SESFA tem ampliado suas ações a partir da
instauração de mecanismos de proteção em nível comunitário,
proporcionando ambientes onde estes possam crescer com respeito,
segurança e justiça social.
Ações como realização de palestras nas comunidades, visitas domiciliares,
acompanhamento e encaminhamento de casos, formação de novas
parcerias e apoios das esferas públicas municipais (CREAS, Conselho
Tutelar), no combate à violência potencializaram, sobremaneira, as ações
aos assistidos.

RESULTADO DE FINANÇAS
ENTRADAS

CHILDFUND BRASIL

Outros Parceiros

Total

Projetos Sociais
Presentes para as
crianças

219.348,92

219.348,92

Presentes para
a entidade
Doações

662.677,51

84.964,00

747.641,51

13.286,69

13.286,69

98.250,69

980.277,12

Insenção Fiscal
Governo Estadual do
Ceará (Casa Civíl)
Pessoal e Suporte
Outras
Total

882.026,43

SAÍDAS
Projetos Sociais
Presentes para as
crianças

81.541,07

84.964,00

166.505,07

218.793,92

218.793,92

256.662,87

256.662,87

Presentes para
a entidade
Colaboradores
Insenção Fiscal
Estrutura

277.485,43

13.286,69

290.772,12

834.483,29

98.250,69

932.733,98

Outras
Total

VISÃO DE FUTURO
"A Sociedade de Educação e Saúde à Família – SESFA, na sua luta incessante
em proporcionar qualidade de vida às comunidades e aos seus inscritos,
motivo pelo qual tem se empenhado durante todo o ano de 2019, tentando
cada vez mais aperfeiçoar o jaez de suas ações, comemora as inúmeras
conquistas ao longo desse período.
Consciente do devotamento exigido na prestação do serviço social, o qual
envolve as esferas social, educacional e de saúde, a SESFA busca ampliar sua
equipe de voluntários e colaboradores, somando esforços a ﬁm de
diversiﬁcar ainda mais a sua gama de projetos, oferecendo mais qualiﬁcação
proﬁssional, manutenção das suas instalações, materiais didáticos e
pedagógicos, cujo mister requer denodo e dedicação constantes.
Por conseguinte, a Organização anseia intensiﬁcar seus esforços na difusão
e diversiﬁcação dos serviços em prol dos inscritos, garantindo ainda mais
credibilidade e respaldo, frutos dos compromissos assumidos nesse ano que
se ﬁnda, renovando-os na busca por mais educação, saúde e lazer às
comunidades

DEPOIMENTOS DOS HOMENAGEADOS
ANTÔNIA DOS SANTOS,
Articuladora Social
A SESFA atua há 34 anos na cidade de
Barbalha, desenvolvendo um trabalho
com famílias carentes, proporcionando
para estas, oportunidades de
desenvolvimento pessoal e social, pois
acredita num mundo melhor. Para isso,
apóia atividades artísticas sociais e
esportivas, tentando construir em seu
público uma mentalidade de
protagonismo e voluntariado para mudar
suas realidades.
Eu, Antonia dos Santos, vim morar nesta cidade, ainda criança, cresci vendo
a SESFA atuando na minha comunidade. Quando criança, percebi como as
outras crianças eram beneﬁciadas sendo e pertencendo a esta instituição,
foi assim meu primeiro interesse e desejo de fazer parte dessa realidade;
desejava também ser uma criança inscrita, mas nunca cheguei a realizar
esse sonho. Mas a Educadora Social da época, sendo solidária comigo,
permitia que eu participasse sem ser inscrita. Empenhava-me para
continuar participando, ajudava como podia. Aos poucos, foram
reconhecendo minhas qualidades e esforços e me proporcionaram outras
alternativas de destaque: fui estagiária mirim, onde podia ajudar, cuidando
de outras crianças e entregando´convites às famílias. Mas, com o tempo,
ocupei uma função de destaque e reconhecimento pelo meu trabalho,
passei a ser funcionária exercendo a função de Educadora Social, onde
nessa função orientava e realizava formações para as famílias da
comunidade. Nessa instituição estou desde a infância, atualmente estou
exercendo o cargo de Articuladora Social realizando trabalhos sociais com
as famílias, as crianças e os jovens. Sendo assim, posso dizer com
propriedade que a SESFA é uma instituição de extrema importância para
toda a comunidade, onde atua dentro das suas possibilidades, lutando para
garantir e proteger os direitos das crianças, para tanto, venho apostando e
incentivando seu público a conhecer as políticas públicas, acreditar no
potencial comunitário e no empoderamento de crianças e jovens para
mudar suas realidades.

CICERO DAMIÃO
DA SILVA,
jovem REJUDE
Hoje, com 21 anos e com extremo orgulho
de dizer que tenho uma grande bagagem
de conhecimentos e experiências vividas
dentro da SESFA, o que me possibilitou
abrir várias portas. Atualmente, estou
cursando Enfermagem na Universidade
Paulista - UNIP e trabalhando como
Técnico de Enfermagem na Fundação
Otília Correia Saraiva e fui selecionado
para uma nova experiência de trabalho na
UNIMED.
Mais um ano de muitos afazeres com jovens da entidade e com o prazer de
relatar sobre minha experiência de intercâmbio na Argentina, onde pude
conhecer uma nova cultura, uma nova língua, um novo meio de vida. Um lugar
onde fui com o objetivo de trabalhar sustentabilidade, representando a região do
Cariri e principalmente a SESFA e a ChildFund Brasil, os quais foram fortes
parceiros para que esse sonho se realizasse. Hoje, me faltam palavras para
agradecer tamanho afeto e carinho por toda a família SESFA e posso dizer - sou
um jovem REJUDIANO, que teve a vida completamente modelada por esses
parceiros durante esses 18 anos de jovem apadrinhado.
À SESFA, minha eterna gratidão por todas as oportunidades a mim oferecidas e
que possamos, juntos, crescer cada vez mais. Obrigado!

FAGNER
FERNANDES,
Professor de Teatro
Em Abril de 2018, iniciei o meu trabalho na
SESFA, tendo como foco a condução de
oﬁcinas de Teatro para crianças e jovens
inscritos, bem como alguns jovens da
comunidade, que também são abraçados
pela Instituição. Em nossos encontros
realizamos exercícios e jogos teatrais
d i ve r s o s , q u e a j u d a m a d e s e nvo l ve r
habilidades fundamentais para o teatro:
conhecimento do corpo, expressão corporal,
projeção vocal, improvisação, trabalho em equipe, estado de presença, postura,
foco, concentração, ritmo, coordenação motora, criatividade, ritmo, criatividade,
emoções, relação espaço-tempo, dentre outras. Busco sempre levar o que de
melhor eu aprendo na minha relação externa com o teatro, seja nas formações
que já realizei ou também nas vivências de teatro de grupo que carrego na
bagagem. Acredito que o resultado das oﬁcinas, é muito maior do que as peças
que criamos para apresentação nos eventos da Instituição.

. O crescimento de cada um dos jovens que mantém uma taxa substancial de
participação nos encontros é evidente. Aos poucos, é visível o quanto estão mais
conﬁantes, criativos, desenvolvendo a habilidade da fala em público e da solução
rápida de problemas, a partir da improvisação. Tem sido um trabalho promissor e
muito enriquecedor, não apenas para os participantes, como também para mim,
que dia a dia venho aprendendo como lidar com as especiﬁcidades de cada um
deles, como alcançar melhores resultados com as aulas e como o teatro tem
potencial transformador. Das experiências que já tive na vida, ter a oportunidade
de repassar um pouco do que aprendo com a vida e também de crescer
proﬁssional e humanamente através dos projetos da SESFA e do que meus alunos
me ensinam diariamente, tem sido uma das vivências mais ricas e de preciosas
descobertas para mim.

Tomaz Edson,
Psicólogo
"Gostaria, primeiramente, de agradecer
pela oportunidade desse momento, a
todos que, direta e indiretamente
compõem a Sociedade de Educação e
Saúde à Família, pois é com eles que
diariamente aprendo e ensino o mais belo
dos trabalhos humanos: o auxílio ao
próximo.
Conheci a SESFA no ano de 2010, ainda
como estagiário em Psicologia, sob a
preceptoria da Dra. Lucy, na época,
Psicóloga da entidade a qual sou muito
grato pelo convite aceito. Depois de formado, trabalhei durante 3 anos os
grupos de Psicologia comunitária com famílias, jovens e adolescentes pelos
projetos em parceria com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social. Nos anos de 2015 e 2016, exerci trabalho voluntário com o mesmo
público, visando a manutenção dos vínculos e, em 2017, já na atual gestão,
entrei para o quadro de colaboradores onde atuei como Instrutor de
Política de Proteção à Infância (PPI), em seguida, os trabalhos dos
mecanismos de proteção comunitária, atividades extensivas ao longo de
2019, agora, novamente, voluntário e desenvolvendo trabalhos
signiﬁcativos na organização, como a Semana 18 de Maio e Gestão de
Impactos. A SESFA, sem dúvida, é uma organização ímpar no que se refere
à assistência e desenvolvimento social, autonomia e sustentabilidade de
crianças, adolescentes, jovens e famílias inscritos. As atividades aqui

proporcionadas possibilitam o desenvolvimento das comunidades
atendidas, por meio de parcerias públicas e privadas e grandes projetos
sociais, em proporções inimagináveis , fazendo, assim, história na cidade de
Baralha, tornando-a referência na região do Cariri e deixando sua marca na
vida de todos aqueles que aqui ﬁzeram morada.
À SESFA, minha eterna gratidão por todas as oportunidades a mim
oferecidas e que possamos, juntos, crescer cada vez mais. Obrigado!

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019
JANEIRO
. O crescimento de cada um dos jovens que mantém uma
taxa substancial de Encontro Pedagógico em parceria
com a UNILEÃO.
Planejamento das ações para 2019 – REJUDES.
Início das matrículas para 2019.
Recebimento de doação de 100 cesta básicas arrecadadas
no show da cantora Anita, em Crato - CE realizada pela
UNILEÃO.
Lançamento do Folheto de Literatura de Cordel “A Família
na Modernidade”.
Homenagem da Escola César Cals pelo reconhecimento e
parceria com a SESFA.
Apresentação dos trabalhos das professoras e cordelistas
Jacinta Maria Correia e Janaína de Moura, em mais um
projeto desenvolvido através da nossa Casinha de Cultura.
“REJUDES” – Inscrição de novos jovens.

FEVEREIRO
. Início do Projeto “ZABELEZANDO” – Resgate de
brincadeiras/jogos tradicionais.
Comemoração SESFAFOLIA, que teve como objetivo
promover a integração dos inscritos por ocasião da maior
festa popular brasileira: o Carnaval. Dançaram ao som do
professor Vanilson, que animou as turminhas fazendo as
tradicionais marchinhas de carnaval e músicas infantis.
Projeto “REÓLEO” em parceria com a FJN – Faculdade de
Juazeiro do Norte.
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS com a Boneca Lili em parceira
com o SESC.
Início das oﬁcinas de Pintura em Tecido no Anexo Alto da
Alegria.
Início das oﬁcinas de Canto/Coral com crianças do Anexo
Alto da Alegria.
Projeto CINEMINHA DA ALEGRIA no Anexo Alto da
Alegria.

MARÇO
.1º comemoração do bairro Alto da Alegria, desﬁlando nas
ruas da comunidade com o Bloco “FUZACA ABRE ALAS
PARA O FUTURO”, com o apoio dos amigos da
comunidade. Boneca doada pelo escultor Wilton Silva e
ornamentada pelas mães da Oﬁcina de Costura do Anexo
Alto da Alegria.
5ª Encontro Nacional do “REJUDES” em Milagres, parte da
agenda estratégica de políticas desenvolvidas para os
jovens do ChildFund Brasil. Com um lema bem
diversiﬁcado e atual "Meu projeto de Vida é Lutar pelos
meus Direitos", fortalecendo o protagonismo jovem.
1ª Etapa do Circuito Cariri de Jiu-Jitsu, colhendo frutos dos
treinos diários. Participaram do campeonato com
determinação e conseguiram ﬁcar nas 1ªs colocações.
Visita dos alunos do AFLATOUN ao Museu Vivo do Pe.
Cícero, na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte.
V Encontro Regional do REJUDES.
Ação Itinerante da Casinha de Cultura na Escola Mons.
Murilo Sá Barreto.

MARÇO
.1º Encontro do Projeto INFORMAR E TRANSFORMAR.
Palestra Educativa “EVITAR DESPERDÍCIO E COMBATER
A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL ”em parceria com ABC
Ambiental.

ABRIL
.A Gestora Regina Brasil é homenageada pelo SESC no
PROJETO “MULHER DE FIBRA”, o qual tem seu foco
agraciar mulheres de diversos segmentos da sociedade e
nesta edição. Na ocasião, fez deferência às mulheres
líderes comunitárias ou que desempenhem trabalhos
junto às comunidades, tendo como objetivo principal
reconhecer a importância destas enquanto líderes nesses
espaços, bem como, de fortalecer, encorajar e difundir,
cada vez mais a sua participação e o seu papel social.
Culminância do Projeto “CORREIO DA AMIZADE” em
parceria com o VCP. Os trabalhos foram potencializados
como formas de incentivo: a construção da leitura e dos
vínculos afetivos.
E n c o n t r o d e p a r c e i r o s : D E S E N V O LV I M E N T O
COMUNITÁRIO PARTICIPATIVO (DCP).
IV Encontro do Projeto “INFORMAR E TRANSFORMAR”.
Passeio Cultural para a Colina do Horto com os alunos de
Tecnologias Sociais AFLATOUN.
Encontro para aplicação dos “BONS FRUTOS EM
FAMÍLIA”.
V Encontro Regional da Juventude – REJUDES.
Visita da Diretoria da SESFA ao parceiro SOBEF, no Bairro
Estrela.
Oﬁcina de Chocolate em parceria com o SESC.
Oﬁcina OVOS DE CHOCOLATE, no Anexo Alto da Alegria.
Projeto em parceria com a empresa SABÃO JUÁ: Destino
adequado aos resíduos de óleo de cozinha- fabricação de
sabões de derivados.
Circuito Kariri de Jiu-Jitsu SESFA.

MAIO
1ª Festival de Cantiga de Roda da SESFA.
Caminhada da Campanha “FAÇA BONITO”.
O jovem Cícero Damião é selecionado para um
intercâmbio na Argentina.
DIA DAS MÃES – Oﬁcina de Inglês.
Passeio para o Balneário Caldas em Barbalha com os
alunos do Teatro.
Ação educativa do Mesa Brasil SESC em parceria com a
SESFA-Oﬁcina de APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS
ALIMENTOS.
Devolutiva do Projeto INFORMAR E TRANSFORMAR, pela
Assistente Social Tatiane de Oliveira.
DIA DA FAMÍLIA na SESFA.
Ação Itinerante da Casinha de Cultura com a turma do
Teatro, na Escola Josefa Alves.
Encerramento da Oﬁcina de Informática.
Curso de CIÊNCIAS APLICADAS E CIDADANIA em
parceira com a ABC AMBIENTAL.
Caminhada “FAÇABONITO – PROTEJA NOSSAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES” - Blitz Educativa.
Aplicação da Metodologia “BRINCANDO NOS
FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES
DIFÍCEIS” – CLAVES.
SELEÇÃO : Intercâmbio para Argentina.
1º FESTIVAL DE CANTIGAS DE RODA da SESFA.
Semana SESFA de ENFRENTAMENTO AO ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE.
Início Projeto EDUCMAKER em parceria com alunos do
Curso de Redes de Computadores da Escola Otília Correia
Saraiva.

JUNHO
1ª Apresentação do “ANGU CULTURAL”.
Homenagem ao DIA DO PADRINHO.
Arraiá da Casinha de Cultura.
1ª Copa de Jiu-Jitsu da SESFA.
Comemorações Juninas.
Atividades Fisioterapeutas em parceria com a UNILEÃO.
Projeto “CORREIO DA AMIZADE”

JULHO
1ª Oﬁcina de CRIAÇÃO DE PIPAS da SESFA.
Oﬁcinas do PROJETO SEMEAR E COLHER: SABER VIVER
da Casa Civil.
A SESFA entre as 400 melhores ONGs do país.
XI Fórum da Juventude em Crato, com o tema:
PRECONCEITO, ESTATUTO DA JUVENTUDE E INTERNET
SEM VACILO.
BALADA LITERÁRIA e reforço dos conceitos AFLATOUN.
Intercâmbio entre os clubes AFLATOUN: “ENCONTRO
PRECIOSO QUE TRAZ FELICIDADE”.
PIQUENIQUE SOLIDÁRIO, parceria AFLATOUN e Casinha
de Cultura.
Projeto Piloto “BRINCANDO NA RUA”- Visita à
comunidade Bela Vista.
Oﬁcina BONEQUINHAS DE FUXICO, no Anexo Alto da
Alegria.
Abertura dos JOGOS DE VERÃO.
Palestra sobre Diabetes Mellitus com o Dr. Michael Ghoh
Comemoração FESTAS JUNINAS da SESFA.

AGOSTO
1Retorno do jovem Cícero Damião da Argentina.
“Mac Dia Feliz” - ação realizada pela UNILEÃO.
Cada um dos nossos educadores vai levantar a bandeira
de uma ODS e trabalhá-la com nossos jovens! Os nossos
objetivos de Desenvolvimento Sustentável
são uma agenda mundial com ações nas áreas da
erradicação da pobreza, da segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero,
redução das desigualdades, energia, água, saneamento,
padrões sustentáveis de produção e consumo, proteção e
uso saudável dos oceanos e ecossistemas terrestres,
crescimento econômico incluso, infra-estrutura,
industrialização e outros! Cuidar uns dos outros e da nossa
casa, é dever de todos!
Projeto “GAME DA CIDADANIA”.
DIA DO VOLUNTÁRIO.
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE DNJ – Todos em defesa
dos Direitos Humanos.
Encontro com a SOBEF no Distrito Estrela – Socialização.
Seminário do Projeto SEMEAR E COLHER, SABER VIVER,
c o m o t e m a “ E S TAT U TO DA C R I A N Ç A E D O
ADOLESCENTE – ECA”, em parceria com a CASA CIVIL.
SEMANA DO MUNICIPIO – Apresentações musicais dos
jovens.
Capacitação dos colaboradores no uso de extintores de
combate à princípio de incêndio na SESFA.
2ª Etapa CIRCUITO KARIRI DE JIU-JITSU no Ginásio
Poliesportivo.
Encerramento do Projeto ‘SEMEAR E COLHER, SABER
VIVER”, em parceira com a CASA CIVIL.
Palestra sobre DIREITOS HUMANOS

SETEMBRO
: A SESFA recebe comenda do Diretor da ChildFund Brasil
pela excelência no desenvolvimentos das ações.
Início do PROJETO ”VIDA”.
C u r s o d e “ B OA S P R Á T I C A S E M S E R V I Ç O D E
ALIMENTAÇÃO”, ministrado pela ANVISA.
Projeto “CIRCUITO SESC DE INCENTIVO À LEITURA”.
SETEMBRO AMARELO: “Saúde Mental e Perspectiva de
Cuidado”- REJUDES.

OUTUBRO
: Encerramento do PROJETO “VIDA” apoio as gestantes
carrentes.
Projeto “ANGU CULTURAL”, no SESC Juazeiro.
Palestra da UNILEÃO sobre o OUTUBRO ROSA.
Apresentação Teatral sobre MEIO AMBIENTE, no SESC
Juazeiro.
Encerramento CURSO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS EM
TECIDO, em parceria com O Projeto Social Menino Jesus
de Praga e o SENAC de Juazeiro.
1ª Conferência SESFA de Meio Ambiente com o tema:
“ODSs POR UM MUNDO MELHOR, RUMO AGENDA 2030!”
- no auditório do IFCE, campus Juazeiro do Norte

NOVEMBRO
: 1ª Conferência das ODS da SESFA.
Curso de BOLOS E TORTAS, em parceria com o SENAC.
RECITAL DE NATAL: “Chama da Vida e da Esperança” –
Casinha de Cultura.
Qualiﬁcação: “CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE
TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, PREPARO, MONTAGEM E
DECORAÇÃO DE BOLSA”, além de oferecer oportunidade
de fonte de renda.
Aniversário de 34 anos de SESFA.
VI ENCONTRO REGIONAL REJUDES, no Hote4l Encosta
do Horto, em Juazeiro.

NOVEMBRO
: Celebração do DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA – Encontro
com jovens para discutir olhares plurais do racismo
estrutural.
Projeto “ANGU CULTURAL”, parceria com a UNILEÃO.
Curso de PRODUÇÃO DE BOLSAS, realizado pelo SENAC:
Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade.
IV CERIMÔNIA DO BLAZER: apresentação de música e
dança, em parceria com a UNILEÃO.
1ª REUNIÃO SESFA NEWS. jornal mensal da SESFA
desenvolvido pela Agência Janela Amarela junto com o
grupo de jovens da SESFA
HALLOWEEN – AFLATOUN e Clube do Leitor.
1ª CONFERÊNICA SESFA DE MEIO AMBIENTE, no IFCE de
Juazeiro do Norte.
Apresentação do REIZADO SÃO MIGUEL de Juazeiro na
Casinha de Cultura, em parceria com o SESC e a Secretaria
de Cultura de Barbalha.
Celebração de NATAL.

Dezembro
Semana com Papai Noel nas comunidades
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