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A Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade iniciou suas atividades em 06/05/2014.  
Este relatório contém dados de maio/14 à abril/15. Foram executadas as seguintes 
atividades de assistência social no período informado: 
 
 
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS 
 
Benefício mensal concedido às famílias previamente cadastradas, pertencentes à 
comunidade do Jardim Record, em Taboão da Serra, São Paulo. Foram atendidas 82 
famílias, abrangendo aproximadamente 400 pessoas, as quais receberam no ano mais 
de 900 cestas  de mantimentos. Cada cesta continha: 5kg de arroz, 3kg de feijão, 1kg 
de café, 1kg de açúcar, 2 litros de óleo, 1 pacote de achocolatado em pó, 1 kg de leite 
em pó, 1 kg de macarrão, 500gr de farinha de mandioca, 500gr de farinha de trigo, 
500gr de farinha de milho, 500gr de molho de tomate, 1 kg de sal, 2 pacotes de 
bolacha. 
 
 
CAMPANHA DE NATAL 
 
Foram arrecadados 125 kits de Natal para as crianças previamente cadastradas, 
pertencentes à comunidade do Jardim Record, em Taboão da Serra, São Paulo. Cada 
kit continha: 1 brinquedo, 1 conjunto de roupas completo (incluindo roupas íntimas,  
calçados e meias), itens de higiene (2 sabonetes, 1 pasta de dentes e 1 escova de 
dentes) e doces variados. 
Os kits foram entregues em uma festa realizada numa escola municipal, gentilmente 
cedida pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, com participação de Papai Noel e 
Músicos voluntários com muitas comidas e bebidas para todas as famílias da 
comunidade. 
 
 
ASSISTÊNCIA ÀS GESTANTES 
 
Foram ministradas palestras por profissionais de diversas áreas (medicina, psicologia, 
nutrição, biomedicina, odontologia, massagem pediátrica e palestras motivacionais) à 
20 gestantes, que receberam mensalmente cestas básicas e ao final da gestação 
receberam enxovais para os bebês ao final do programa (peças novas e semi-novas 
recebidas em doação). 
 
 
 
 



 

 
 
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 
 
Desde o início das atividades até abril/15, passaram pela assistência 4.284 pessoas 
(3.816 atendimentos presenciais e 468 à distância). 
 
 
RECURSOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO 
 
 
A Instituição Beneficente “Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade”, no período 
de maio/14 à abril/15, pode contar com voluntários: 2 médicos, 3 dentistas, 1 
farmacêutico, 2 psicólogas, 1 nutricionista, alem de  profissionais de outras áreas, num 
total de 30 colaboradores.  Os associados participaram no desenvolvimento dos 
trabalhos, contribuindo com suas mensalidades, conforme a possibilidade de cada um, 
e promoveram campanhas, de acordo com a atividade desenvolvida dentro do seu 
âmbito social. 
 
Os membros da Diretoria participaram como um corpo homogêneo, para o pleno êxito 
das tarefas. Além do trabalho não remunerado, ainda contribuem monetáriamente, de 
acordo com a possibilidade de cada um. Cabe ao corpo diretivo fazer a supervisão, 
controle e fiscalização de todos os trabalhos e campanhas. 
 
 
RECURSOS MATERIAS (Imóvel e Equipamentos) 
 
A Instituição exerce suas atividades num imóvel alugado à rua Rafael Jurado Navas, 
106 e utiliza os móveis, aparelho áudio-visual, armários, macas, etc, todos de sua 
propriedade, adquiridos e/ou recebidos em doação, da Comunidade frequentadora da 
sua Sede Social. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Todos os serviços prestados e bens fornecidos foram totalmente gratuitos, não 
havendo cobrança a título de taxa ou de qualquer outra denominação. Os serviços 
especializados dos profissionais médicos, dentistas, psicólogos, nutricionista e 
professores foram prestados gratuitamente, oferecimento feito pelos próprios 
profissionais. Os bens e utilidades foram arrecadados junto à Comunidade e/ou 
adquiridos com os meios fornecidos pela própria Comunidade, como também através 
de promoções festivas promovidas pela Instituição (3 Feijoadas do Bem e 1 Rodízio de 
Massas), bazar, lanchonete e rifas. 
 
 


