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Mensagem da Direção:
Não foi um ano fácil. Juntos, tivemos que nos reinventar para construir um espaço educativo
visando a segurança e a saúde das crianças, adolescentes, jovens e famílias que fazem parte da
SESFA. Além das atividades que já realizávamos, incluímos na nossa programação diversas ações
para atravessar este momento sem deixar ninguém para trás. Fortalecemos nossos vínculos
sabendo que, mais do nunca, cada um deveria fazer a sua parte, doando-se um pouco mais,
compreendendo as diﬁculdades e potências dos colaboradores, dos voluntários, das crianças e
adolescentes. Assim buscamos alternativas e conseguimos alcançar os objetivos traçados para a
nossa comunidade com foco no desenvolvimento e a qualidade de vida de cada envolvido.
Conseguimos!
Mais um ano que 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
autorealização, 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.
Assim sendo, temos a grata satisfação de relatar tantas conquistas no decorrer de 2020, e as
importantes parcerias que tivemos a honra de contar para o desenvolvimento de diversas
atividades e projetos

Contexto Comunitário:
A Sociedade de Educação e Saúde à Família (SESFA)
está atualmente situada no município de Barbalha, região
metropolitana do Ceará. Babalha ﬁca a 504 km da capital
Fortaleza, tendo como acesso a BR 122. De acordo com o
censo do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE/ 2020), o município possui 61.228 habitantes. Sua
constituição é dividida em 4 distritos: Barbalha (sede),
Arajara, Caldas e Estrela.
Barbalha é considerada um dos celeiros de cultura
popular do estado do Ceará, e atrai, anualmente, milhares
de turistas durante as festividades alusivas ao padroeiro da
cidade, o Santo Antônio, que ocorrem no mês de Junho,
com duração de 15 dias. A diversidade cultural é recheada
por grupos folclóricos, reisados, penitentes, bandas
cabaçais, festas locais, artesanato e culinária própria da
Região do Cariri.

As comunidades atendidas são fortemente marcadas pela desigualdade social, pela falta de
acesso a proteção social e direitos básicos, pela disparidade de gênero, pelo racismo, o que acaba
por ocasionar, na maioria das vezes, o envolvimento das crianças e adolescentes do município com
a violência e o crime, consequentemente a evasão escolar, exploração sexual, trabalho infantil,
gravidez na adolescência, entre outros.
A SESFA, então, oportuniza a essa população, o direito à educação e à inclusão social,
através de projetos que difundem os direitos humanos, o combate às violências, a educação no
sentido de alertar sobre o abuso sexual e a exploração de crianças e adolescentes. São diversos
cursos desenvolvidos que visam, promover o ensino-aprendizagem, como também o
empoderamento e o protagonismo dos jovens barbalhenses.

Sobre o Relato de Sustenbilidade:
O modelo que adotamos para apresentar a nossa trajetória em 2020 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 desenvolvimento sustentável, o que
inﬂuencia na sobrevivência da organização a longo prazo a ﬁm de atender a população.

Perﬁl da Organização:
A Sociedade de Educação e Saúde à Família (SESFA) 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. A instituição desenvolve diversas atividades que beneﬁciam as comunidades urbanas e
rurais: Cirolândia, Alto da Alegria, Bela Vista, Malvinas, Bulandeira, Vila Santo Antônio, Barro
Branco e Distrito Estrela.
A SESFA tem o objetivo de 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,
através de ações socioassistenciais, 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 50% do salário mínimo vigente, e muitas sobrevivem unicamente através de
programas dos Governos Municipal e Federal.
A Instituição surgiu a partir do desmembramento da SOCIEDADE DE APOIO À FAMÍLIA
(SOAFA), iniciando suas atividades em imóveis alugados no bairro Bela Vista, Alto da Alegria e no
Centro de Barbalha, até que, em 1989, a Prefeitura Municipal doou alguns terrenos para a
construção da Sede.

Mutirões realizados pelas famílias locais e o empenho da gestora da Sesfa na época, a Sra.
Maria Liliane de Sá Barreto, possibilitaram a construção de algumas salas, atendendo às primeiras
necessidades. Com o passar do tempo, com o aumento do volume de trabalhos e projetos, a
ampliação foi necessária. Mais uma vez os populares mobilizaram-se, dessa vez, com realizações
de eventos para levantar recursos.
Através da parceria com o ChildFund Brasil, na época Fundo Cristão para Crianças, a SESFA
organizou-se ﬁnanceiramente e estruturou melhor a Sede.

Ideologia:
Missão

Visão

Valores

Proporcionar condições e
oportunidades que
possibilitem o
desenvolvimento
sociocultural de crianças,
adolescentes e jovens,
através de uma pluralidade
de atividades.

Reconhecimento como
entidade que desenvolve
ações sociais, educativas e
culturais de referência com
crianças, adolescentes, jovens
e famílias no município de
Barbalha, Ceará.

Ética, transparência,
responsabilidade,
integridade,
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 que englobam um conjunto de ações que visam evitar desastres ou
minimizar a intensidade de suas consequências. Principais passos:
Elaboração de planos e exercícios simulados, destinados ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento do sistema de autodefesa, conforme os riscos do município e região;
Monitoramento ininterrupto da probabilidade de que as ameaças de um evento adverso ou
acidente sejam concretizados;
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 e 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 implantação 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, desenvolveu ao longo de 2020, de forma estratégica, ações que colaboram para
essa mudança de realidade, 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;
integrar os 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); proporcionar a criação de empregos dignos, 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 e em conjunto com
padrinhos e doações aﬁns, 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 2020, vem propiciando, com eﬁcácia, o atendimento e 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 (1 Gestora Social, 1 Auxiliar
Administrativo, 5 Educadores Sociais, 2
Educadores Sociais no setor Vínculo Criança
Padrinho, 1 Articuladora Social e 4 Instrutores de
Arte-Educação) atuando nas diversas atividades
oferecidas pela organização.

Organograma:
DIRETORIA E
CONSELHO FISCAL
GESTOR
SOCIAL

ADMINISTRATIVO

V.C.P

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

EDUCADOR
SOCIAL

PROMOÇÃO
SOCIAL

EDUCADOR
SOCIAL

ARTICULADOR
SOCIAL

INSTRUTOR DE
ARTE E
EDUCAÇÃO

Fornecedores:
A Instituição realiza recorrentes pesquisas de preços e qualidade com o intuito de manter a
saúde ﬁnanceira. Nossos fornecedores mais recorrentes são:
Ÿ
Ÿ Atacadão S/A (J. do Norte)
Ÿ Sendas Distribuidora - Assai Ÿ
Ÿ
Ÿ Sodine

Casa do Colegial
TáLimpo Materiais de Limpeza
Camplast

Ÿ Casa da Gente
Ÿ InfoPrint

Parceiros
Com o propósito de auxiliar na execução das atividades durante o ano de 2020, a SESFA
contou com os seguintes parceiros:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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
SENAC - JUAZEIRO DO NORTE
SEBRAE - JUAZEIRO DO NORTE
Unileão - Campo Universitário
IKANET - Barbalha
Casa da Gente - Juazeiro do Norte
Instituto Rede Mulher Empreendedora
(IRME)
Ÿ Sítio Barreiras
Ÿ Yury do Paredão - Juazeiro do Norte.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

IFCE - Juazeiro do Norte
EEF César Cal’s - Escola Municipal
EEF Josefa Alves - Escola Municipal
E E F Raul Coelho - Escola Municipal
Prefeitura de Barbalha
Universidade Federal do Cariri - UFCA
UniJuazeiro - Juazeiro do Norte
Conselho Tutelar -Barbalha
Conselho Municipal de Assistência Social –
Barbalha
Ÿ Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - Barbalha
Ÿ SENAI CE

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. Destacamos as tecnologias sociais desenvolvidas pela SESFA:
A Educação Social e Financeira (AFLATOUN) possibilita aos
assistidos conhecer mais sobre seus direitos, deveres, sociedade e
cidadania e, dessa forma, ampliar 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 que participam de 7 clubes AFLATOUN;
O "Brincando nos Fortalecemos Para Enfrentar Situações Difíceis"
(CLAVES) contempla, atualmente, 1 turma com 15 participantes para cada
semestre do ano. Através de oﬁcinas e disponibilização de materiais
lúdicos e didáticos voltados para crianças, o projeto aborda temáticas que
possibilitam identiﬁcar sinais de violência doméstica e sexual relacionadas
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;
A Rede de Juventude em Defesa de Seus Direitos Sociais (REJUDES),
desenvolvida em parceria com o ChildFund Brasil, através de conferências
juvenis, reuniões, encontros, mobilizações comunitárias e ações no
âmbito público e político, é voltada para o público juvenil. O projeto
promove a possibilidade de atuação da juventude no cenário político do
Brasil, realizando o monitoramento de políticas públicas em saúde,
educação, lazer, cultura e esportes. Atualmente, 65 jovens compõem a
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, que reúne semanalmente grupos formados entre 10 a 20
pessoas de uma mesma comunidade ou rua 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
totalizando 150 participantes.

Inaugurado em 2018, o programa Casinha de Cultura visa
potencializar espaços de convivência, fortalecimento da autoestima, ação
conjunta entre o brincar, resgate e valorização da tradição e cultura local,
buscando uma integração ao longo das diferentes gerações. Atualmente,
250 crianças participam do programa.
Em parceria com o Projeto Luta Pela Paz, a SESFA desenvolve o
projeto Atletas da Paz que oferece aos adolescentes e jovens inscritos de
artes marciais desde o nível iniciante até a formação de atletas de elite,
dependendo das competências, capacidades ou ambição dos alunos. São
60 jovens inscritos divididos em 4 turmas.
Bons-tratos em família é um projeto que ajuda as famílias a
desenvolverem habilidades de comunicação, encontrando novas formas
de expressar afeto, a aprenderem sobre a valorização e a singularidade de
cada integrante, construindo dia-a-dia a cultura dos bons-tratos. A SESFA
trabalha com uma turma com 20 integrantes
A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é mais uma tecnologia
social que atua como espaço de promoção de encontros interpessoais e
comunitários, com o objetivo de valorizar as histórias de vida dos
participantes, o resgate da identidade, a restauração da autoestima e da
conﬁança em si, a ampliação da percepção dos problemas e
possibilidades de resolução dos seus conﬂitos. É na TCI que as duas
turmas, que totalizam 30 participantes, recebem acolhimento e escuta.
Esses projetos mostram como as tecnologias sociais exercem um papel imprescindível no
atendimento às famílias assistidas pela SESFA.

Apadrinhamento de crianças:
A SESFA contabiliza, atualmente, 1.500 crianças inscritas, sendo 1.304 no sistema de
apadrinhamento internacional e 196 no sistema brasileiro.

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 em que esse público possa crescer
com respeito, segurança e justiça social. Ações como a realização de palestras nas comunidades,
visitas domiciliares, acompanhamento e encaminhamento de casos, formação de novas parcerias
e apoios das esferas públicas municipais (Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - e
Conselho Tutelar), no combate à violência potencializaram, sobremaneira, as ações aos assistidos.

Resultado das ﬁnanças:
ENTRADAS

CHILDFUND Brasil

Projetos Sociais

R$518.761,67

Presentes para as
crianças

R$182.835,20

Outros Parceiros

Total

R$ 18.800,00

R$537.561,67

-

R$182.835,20

Presentes para
a entidade

-

-

-

Doações

-

R$ 17.720,64

R$ 17.720,64

Insenção Fiscal

-

R$52.309,00

R$52.309,00

Governo Estadual do
Ceará (Casa Civíl)

-

-

-

R$313.841,75

-

R$313.841,75

-

R$50,00

R$50,00

R$ 1.015.438,62

R$ 88.879,64

CHILDFUND Brasil

Outros Parceiros

Pessoal e Suporte
Outras
Total

SAIDAS

R$

1.104.318,26

Total

Projetos Sociais

R$498.240,61

R$18.800,00

R$517.040,61

Presentes para as
crianças

R$159.233,76

-

R$159.233,76

Presentes para
a entidade

-

-

-

Colaboradores

R$244.229,77

-

R$244.229,77

Isenção Fiscal

-

R$52.309,00

R$52.309,00

Estrutura

R$69.611,98

R$13.618,23

R$83.230,21

Outras

-

-

-

R$971.316,12

R$52.309,00

R$1.056.043,35

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,
comemora as inúmeras conquistas ao longo de 2020.
Consciente do devotamento exigido na prestação
do serviço social, que envolve as esferas sociais,
educacionais e de saúde, a SESFA busca ampliar sua
equipe de voluntários e colaboradores, somando
esforços para diversiﬁcar ainda mais a sua gama de
projetos e oferecer mais qualiﬁcação proﬁssional,
manutenção das suas instalações, materiais didáticos e
pedagógicos.
Por conseguinte, a Organização ans eia
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 na busca
por mais trabalhos sociais às comunidades em 2021

SESFA homenageia o SESC de Juazeiro
do Norte pela importante parceria
É cada dia mais evidente a necessidade de boas parcerias com entidades empenhadas no
melhoramento da sociedade e que tenham trabalhos pautados na ética, no compromisso e na
missão pelo bem ao próximo. Nesse sentido, o Sesc desempenha na SESFA o importante papel de
agente transformador por desenvolver ações com o intuito de contribuir para o bem estar dos
Familiares assistidos
Bem mais que alimentar vidas, o SESC, por meio do Programa Mesa Brasil, incentiva, através de
palestras e oﬁcinas, o bom uso dos alimentos e todos os nutrientes que geram o bom
funcionamento do corpo, assim como o manuseio correto de frutas e verduras. O Programa
também valoriza e ensina sobre os alimentos característicos da Região, isso é muito importante
quando se trabalha com famílias que possuem em seus componentes agricultores.
O Setor de Cultura do Sesc também desempenha relevante papel na formação de cidadãos,
sobretudo com crianças e adolescentes. Oﬁcinas de teatro, música, artesanato, artes visuais e arte
circense foram apenas algumas das incontáveis atividades que o SESC Cultura contribuiu
atribuindo temas de cunho social que reverberam no cotidiano de indivíduos.
Por essas e outras diversas ações, homenageamos esta entidade que muito nos alegra com a
grandiosa parceria.

Projeto Potência Feminina:
A SESFA foi contemplada em 2020 com projeto da Google que visa incentivar mulheres
empreendedoras que tiveram suas rendas familiares afetadas devido a crise na economia mundial
devido a pandemia do Coronavírus.
Diante disso, a Google.org, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), lançam
o Projeto Potência Femininas que tem como objetivo principal a capacitação e o apoio ﬁnanceiro
aos pequenos negócios e serviços protagonizados por mulheres. A SESFA foi uma das 10
organizações sociais selecionadas em todo o Brasil, sendo a única entidade do Estado do Ceará.
O Projeto Potência Feminina é um programa nacional que capacita, através de cursos e
mentorias, mulheres nos temas de empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia, e ainda
gera apoio a negócios liderados por elas. Seja para abrir negócios ou impulsionar os já existentes.
Ao ﬁnal de dois anos, um grande número de mulheres terão sido beneﬁciadas gratuitamente por
meio do Projeto, sendo que 18 delas receberão 10 mil reais para aplicar no empreendimento.

Cartaz em comemoração
do dia internacional da mulher
com fotos das participantes
do Potência Feminina

Atividades Realizadas em 2020:

Janeiro
O ano de 2020 iniciou normalmente com o planejamento das ações
durante a Semana Pedagógica. Assim como as atividades corriqueiras, muitos
cursos de artes e trabalhos manuais tiveram início no mês de janeiro. A Casinha
de Cultura foi um dos primeiros projetos a dar início às atividades.

Fevereiro
Em uma ação de reconhecimento e fomento às atividades desenvolvidas
pela SESFA, o Governo do Estado do Ceará chancelou a instituição como Ponto
de Cultura. Ou seja, agora a SESFA é reconhecida como organização que articula
e desenvolve políticas públicas voltadas para a promoção da interculturalidade.
Também em fevereiro, foram escolhidos os representantes dos grupos
atuantes nas tecnologias sociais. Os treinamentos sobre as atualizações nas
Políticas de Proteção à Infância (PPI) tiveram início com a participação de todos
os colaboradores e voluntários.
O carnaval SESFA FOLIA também aconteceu com atividades que
proporcionaram a interação e fortalecimento de vínculos com as crianças,
adolescentes, jovens e famílias.

Março
As atividades aconteceram normalmente até a segunda semana de março.
Assembleia Geral do G15, oﬁcinas de teatro com jovens da REJUDES e batizado
da mascote da Casinha de Cultura. Logo após, as atividades presenciais tiveram
que ser suspensas por conta da pandemia do Coronavírus. A SESFA seguiu todas
as determinações de órgãos nacionais e internacionais de saúde.
As atividades se voltaram então aos formatos virtuais. As primeiras
providências foram disponibilizar recomendações e cuidados. As reuniões
passaram a acontecer de forma remota.

Abril
Ainda em período de adaptação, foram organizados frentes de trabalho
para assistência e atendimento remoto às famílias, crianças, adolescentes e
jovens. As atividades foram retomadas também no formato virtual e a cada
encontro eram apresentadas recomendações dos órgãos de saúde para o
combate ao coronavírus. As postagens nas redes sociais voltaram-se para
informações de proteção em nível comunitário.
Novos projetos foram pensados e elaborados para estimular crianças e
adolescentes a permanecerem estudando e criando de forma segura. Duas
dessas ações foram os Projetos “Animadoras em casa, proteja você também a sua
família” e “Conta pra gente”, promovidos pelos Mecanismos de Proteção em
parceria com as animadoras da entidade, visando conscientizar as famílias da
importância de ﬁcarem em casa durante o isolamento social e criar ambientes
saudáveis de compartilhamento de vivências. Iniciou-se também a campanha
“Nem vírus, nem fome: Compaixão”, em parceria com o Childfund Brasil e “SESFA
em ação” para arrecadação e distribuição de cestas básicas. Foi neste período que
as lives começaram a serem promovidas nas redes sociais da instituição.

Maio
Ao longo do período de suspensão das atividades presenciais e
isolamento social, a SESFA contou com importantes parcerias. Uma delas foi com
a empresa Casa da Gente, que doou 100 máscaras de tecido para distribuição às
famílias assistidas. O Sítio Barreiras também contribuiu com a doação de
máquinas de costura para a produção de mais máscaras. Cestas básicas também
foram doadas à SESFA pelo empresário juazeirense, Yury do Paredão, e pela
Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). As lives do mês de maio
tiveram foco na saúde mental de jovens, empregabilidade e Enfrentamento ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes .

Junho
A SESFA recebeu através de parcerias doações de generos alimentícios,
produtos de higiene e itens de proteção que contribuiram para ajudar as famílias
em situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia. A empresa privada
Sabão Juá doou produtos de limpeza para serem distribuídos às famílias
assistidas e assim ajudar a combater a Covid19. Foi um mês também de
intensiﬁcação dos trabalhos para a confecção de cestas básicas. A realização do II
Festival Compaixão pelo Chidfund Brasil foi muito importante nesse processo.
Kits pedagógicos também foram distribuídos para auxiliar o desenvolvimento
das atividades remotas para crianças e adolescentes. Em junho também foram
encaminhados vídeos dos inscritos aos seus respectivos padrinhos e madrinhas.

Julho
Muitos projetos saíram do papel e tiveram início no mês de julho, a
exemplo do “Circo Dendicasa” que contou com um número expressivo de
participantes a cada apresentação. Clube do leitor, colônia de férias, mulher
empreendedora, Angu Cultural, terapia comunitária e diversas atividades foram
desenvolvidas pela SESFA com o intuito de contemplar públicos de diversas
idades, seja no teatro, na música, no empreendedorismo e etc. A live com o tema
“O embelezamento do eu”, com o poeta Gilmar Chaves foi considerada um
sucesso pelos participantes.
Em julho, a SESFA passa a integrar o programa “Sua Nota Tem Valor” do
Governo do Estado.

Agosto
A SESFA lançou o livro “Eu, Você e a SESFA” e iniciou o Projeto Mulher
Empreendedora. Mais projetos foram desenvolvidos, como o “Não Estou
Sozinho” que reuniu psicólogos e assistentes sociais voluntariamente para
realização de apoio à saúde mental das famílias, o “Tecno+Ação”, voltado para
juventude inovadora interessada no mundo digital, e o “Sou Cidadão: Faço parte
dessa nação”, que visou a promoção de cidadania, conhecimento e participação.
Importantes encontros também aconteceram, como o “Juntos pela
mudança do Mundo” com boa parte da equipe SESFA presente de forma remota.
Como muitas atividades estavam sendo desenvolvidas de forma virtual, a
SESFA se preocupou em trazer assuntos pertinentes sobre a cultura da internet.

Setembro
No mês de setembro tivemos mais parcerias para realizações de projetos.
O Sesc sempre presente, e desta vez com projetos de desenvolvimento Artístico e
Cultural, Semana Literária, bem como a doação de cestas básicas pelo Mesa
Brasil. Também foram disponibilizadas às comunidades consultoria de “Estudo
de Cenários Estratégicos no Terceiro Setor” com a empresa Dialogus. Os jovens
participaram do 5º Encontro Nacional da REJUDES, que contou com a
participação de representantes da Rede de diversos países. O SENAC também
ofereceu cursos para a qualiﬁcação de mulheres e homens assistidos pela SESFA.

Outubro
A Sesfa deu um importante passo com o início do formativo para o Projeto
Itaú Social UNICEF. O apoio e divulgação da campanha Outubro Rosa foi uma
importante ação desenvolvida pela SESFA. Mais um curso foi ofertado pelo
SENAC em parceria com a SESFA, dessa vez de Operador de Supermercado e
Assistente Administrativo e o Talkshow: Mulheres Que Movimentam:
Empreendedorismo feminino. A Universidade Federal do Cariri (UFCA) entrou
com oﬁcinas de música com aulas de violão.
Foram disponibilizadas consultas médicas com mastologistas e
ginecologistas em parceria com hospital São Vicente de Paulo. As lives do mês
tiveram foco na Semana da Criança e Saúde em tempos de pandemia.

Novembro
A SESFA completou 35 anos de atividades.
Muitas atividades tiveram continuidade em novembro, a exemplo do percurso
formativo Itaú Social UNICEF. Cursos em parceria com o SENAC, minicurso “
Descomplicando o Instagram” com Yvinna Alencar e apoio do Sítio Barreiras
tiveram notoriedade com o público assistido pela SESFA. Novembro também
trouxe o projeto “Potência Feminina, Criando Negocios”, uma realização do
Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e GOOGLE.
Uma antiga e importante parceria com a ONG Abecê da Educação
Ambiental teve continuidade com a campanha preventiva de combate ao
mosquito da dengue.

Dezembro
Dezembro foi um mês de grandes desaﬁos. A SESFA fortaleceu o Projeto
“Não Estou Sozinho” e ﬁnalizou as oﬁcinas de música com a Universidade Federal
do Cariri e o percurso formativo para o Projeto Itaú Social UNICEF. Foram
distribuídas cestas básicas às famílias assistidas e feito um balanço sobre como se
deu as atividades durante todo o ano de 2020. Apesar de muitos obstáculos,
foram tirados muitos aprendizados também.

Homenagem a um grande parceiro:
A parceria com o ChildFund tem proporcionado grandes mudanças na
vida de todas as pessoas que passaram pela SESFA. Isso é um grande feito! O
ChildFund está presente não apenas nos melhores momentos, mas também nas
situações mais desaﬁadoras. Dessa forma, seria injusto não agradecer e
evidenciar as realizações e todo o suporte que a instituição tem dado. Por isso,
em nome de toda a comunidade assistida e de todos que compõem a toda a
equipe da SESFA, agradecemos ao ChildFund por se fazer sempre presente nessa
incrível jornada

Clara Nogueira Silva

Michel Monteiro Ferreira

Assessora de Desenvolvimento Comunitário

Assessora de Impacto Social.
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