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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.376.047/0001-05
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/04/2001 

 
NOME EMPRESARIAL 
GRUPO RENASCER PONTA GROSSA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GRUPO RENASCER 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R FERNANDES VIEIRA 

NÚMERO 
351 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

 
CEP 
84.053-120 

BAIRRO/DISTRITO 
NOVA RUSSIA 

MUNICÍPIO 
PONTA GROSSA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RENASCER_06@YAHOO.COM.BR 

TELEFONE 
(42) 8872-6709 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2022 às 17:30:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 

 Ao Conselho Municipal de Assistência de Ponta Grossa: Requerimento de inclusão de serviço 

de Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 

A Entidade Assistencial abaixo qualificada vem requerer sua inscrição neste Conselho, por seu 

representante legal, conforme dados explicitados neste requerimento.  

1- Dados da Entidade:  

Nome da Entidade: Grupo Renascer - Ponta Grossa 

CNPJ: 04.376.047/0001-05 

Data de Inscrição do CNPJ: 09/04/2001 
 
 

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária: 

 

 

 
 

 

Endereço: Rua Fernandes Vieira, nº 351, sala 01.  

Bairro Nova Rússia  

Município de Ponta Grossa, Paraná,  

CEP: 84.053.120,  

Telefone: 42 98872-6709 

E-mail: renascer_06@yahoo.com.br 

Site://youtube.com/channel/UCvXaWw0fcwatmETLR12KKwQ 

Atividade Principal: 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a população Idosa e Serviço 

de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

 2-Solicitação de inscrição: (marcar somente uma opção) 

 ( ) Entidade ou Organização de Assistência Social 
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 ( ) Serviços 

 (x ) Programas 

 ( ) Projetos 

 ( ) Benefícios Socioassistenciais  

3-Caso a Entidade tenha sede em outro município: Qual? Não  

4-Inscrição em outros Conselhos: 

 (X ) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 

 (X ) Conselho Municipal de Saúde  

 ( ) Conselho Municipal de Educação 

 (X ) Outros (especificar): do Idoso, do Conselho Municipal de Assistência Social. 

5-Síntese dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, específicos da 

Assistência Social, de acordo com os artigos 5º, 6º, 7º e 8º da Resolução/CMAS Nº 16/2019  

De acordo com o artigo 5º da referida resolução 16/2019 o Grupo Renascer é 

referendado pelo CMAS para a prestação do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos com a População Idosa sendo este um serviço de proteção social básica, 

tendo como público-alvo, pessoas com 60 anos ou mais, atendendo dessa forma o que 

dispõe a  tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Ante o exposto, os serviços prestados por esta Entidade estão de acordo com os artigos 

5º, 6º, 7º e 8º da Resolução/CMAS Nº 16/2019. 

6-Origem dos recursos que custeiam os serviços, projetos, programas e benefícios 

socioassistenciais: 

Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços) 

( ) SIM (X ) NÃO Valor Anual em R$______Porcentagem_____ 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações de membros ou associados)                 

( ) SIM    ( X) NÃO Valor Anual em R$_______Porcentagem____ 

Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)                              

( ) SIM ( X ) NÃO Valor Anual em R$_______Porcentagem____ 

Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgão e entidades públicas)            

( X ) SIM ( ) NÃO Valor Anual em R$ 108.000,00  Porcentagem____  

Internacional Privada ou Pública (recursos de entidades internacionais ou países estrangeiros)   

( ) SIM ( X ) NÃO Valor Anual em R$____ __Porcentagem____  
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7-Informações sobre a inserção social da Entidade de Assistência Social: 

 7.1. Para estabelecer o serviço, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais prestados 

pela Entidade foram realizados estudos e pesquisas, para levantar demandas e caracterizar o 

perfil dos usuários? (X ) SIM ( ) NÂO 

 7.2. A Entidade criou espaços para que os usuários participassem do planejamento, execução e 

avaliação do serviço, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais oferecidos?                         

( X) SIM ( ) NÃO  

7.3. Como se deu a participação dos usuários neste processo?  

Se dará através de questionários a serem respondidos tanto pela família como pelo usuário. 

7.4. A Entidade permitiu a participação dos usuários na definição e controle dos custos e 

orçamentos destinados para a manutenção do serviço, programas, projetos ou benefícios 

socioassistenciais oferecidos? ( ) SIM (X ) NÂO, mas fará prestação de contas ao final do projeto. 

 7.5.A Entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/instituições da comunidade em 

que atua, para ampliar o atendimento? ( x ) SIM ( ) NÂO Descrição das parcerias e/ou redes 

articuladas:  

Estamos articulando parceria com a UATI – UEPG que á a Universidade Aberta a 

Terceira Idade, UTFPR, Guarda Mirim, Cantinho da Leitura, CRAS Nova Rússia e demais 

Entidades que atendem usuários com algum tipo de deficiência. 

7.6.A Entidade realizou ações para dar visibilidade/denunciar os fenômenos relacionados 

aos usuários (campanhas, conferências, capacitação de lideranças, promove a 

conscientização acerca dos direitos e leis, etc.)? (X) SIM ( ) NÂO Descrição das ações 

realizadas: vídeos enviados via grupo whatsapp formulados e apresentados pela 

advogada da Instituição, bem como também pela Assistente Social e Educadora Social, 

além de capacitações para atendimento no SCFV para pessoa Idosa junto ao espaço 

Amigos da Pessoa Idosa. Os vídeos trataram dos mais diversos temas, desde 

informativos acerca de direitos e garantias elencados em legislações específicas, bem 

como orientações acerca de cuidados com a saúde mental, como proceder e a que 

órgãos procurar ou relatar casos de violência de qualquer categoria contra a pessoa 

idosa e com deficiência. 

7.7.O contato e a experiência no atendimento aos usuários foram aproveitados pela 

Entidade, para realização e divulgação de pesquisas? ( X ) SIM ( ) NÂO Relação das 

pesquisas e publicações realizadas pela entidade:  

mailto:renascer_06@yahoo.com.br/Fone%20(4298872-6709


Grupo Renascer - Ponta Grossa 
Rua Fernandes Vieiras, 351 – Nova Rússia. 

CEP: 84.053-120.   CNPJ: 04.376.047/0001-05 
                        renascer_06@yahoo.com.br/Fone (4298872-6709) 

 
 

As pesquisas e publicações são elencadas em site próprio da entidade via canal 

youtube, bem como através dos relatórios de atividades encaminhados 

frequentemente a FASPG. 

7.8.A Entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual 

atua? (X) SIM () NÂO Como se deu essa capacitação?  

Estudo em grupo acerca da legislação e cartilhas que norteiam os Serviços de Proteção Social 

Básica no Domicílio e no SCFV com a População Idosa. 

8- Avaliação  

8.1.A Entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? ( ) 

SIM (x) NÂO Quem participou das avaliações: participarão usuários e familiares destes. 

Obs: ainda não foi feito avaliação do Serviço, tendo em vista que foi dado início no mês de 

janeiro desse ano. No entanto, como explicitado no projeto, será feito avaliação do serviço no 

mês de julho. 

Resultados obtidos na avaliação: xxxxxxxxxxx 

9- Em relação à contribuição da Entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da 

cidadania: 

Tem sido trabalhado a partir de atividades desenvolvidas pela equipe técnica que conta com a 

colaboração da advogada da Instituição. 

 9.1. A Entidade participou de espaços de controle social (conselhos, conferências, fóruns)?,      

(x ) SIM ( ) NÂO  

Quais? 

Conferência Municipal de Assistência Social 

Relato dos resultados e impactos para o processo de formulação de políticas públicas e para 

garantia e ampliação de direitos conquistados com a contribuição da atuação da entidade.  

O Grupo Renascer tem participação no Conselho de Assistente Social na modalidade 

suplente. Participou da Conferencia Municipal de Assistência Social na qualidade de 

representante de Entidade e usuários. Foram propostos vários objetivos, divididos em 

grupos, cujos resultados e impactos poderão ser observados no período pós conferência 

10-Relação de todos os estabelecimentos da entidade CNPJ ( endereço completo ): 

Não há outros. 

11-Dados do representante legal: Nome: Marvin Diego Fernandes de Paula 
 
Endereço: Rua Fernandes Vieira, lado do número 351. 
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Bairro: Nova Rússia  
 
Município: Ponta Grossa  
 
UF:PR 
 
CEP: 84.053-120 
 
Celular: 42 998300985 
 
E-mail: suzigodoy88@gmail.com 
 
RG: 10.277.338-1   CPF: 066.953.629-63 
 
Data  de nascimento: 27/11/1988 
 
Escolaridade: ensino médio completo e curso técnico. 
 
Período de mandato: De 15/03/2021 a 14/03/24 
 
12- Dados do responsável técnico.  
 
Nome: Valeria Ferreira Goloiuh 
 
Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, nº 222 
 
Bairro: Madureira 
 
Município: Ponta Grossa 
 
UF: PR 
 
CEP: 84 070-160 
 
Celular: (42) 9824-9817 
 
E-mail: Val_tmg@hotmail.com RG: 1.016.775-59 CPF: 076.228.269-01 
 
Formação:  Assistente Social  
 
Nº do Registro no Conselho de Classe: CRESS 7909 
 
13- Dados do profissional responsável pelo preenchimento do requerimento.  
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Nome: Beatriz Martins Ciriaco de Francisco 
 
Formação: advogada OAB/PR 84.534 
 
E-mail: bia.mciriaco@gmail.com 
 
Celular: (42) 99868-3989 
 
 
 
 
Ponta Grossa, 07 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
 

Marvin Diego Fernandes de Paula 
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1- PLANO DE AÇÃO 2022 

Objetivos: 

Realizar atendimento para Pessoas com Deficiência em domicilio, respeitando os 

objetivos elencados na resolução número 109/2009 do CNAS, bem como do 

caderno de orientações técnicas, quais sejam: 

- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e 

sociais; - Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência;  

- Identificar situações de dependência;  

- Colaborar com redes inclusivas no território;  

- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas 

idosas com vistas a promover a sua inclusão social; 

 - Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de 

pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e 

preconceitos; 

 - Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com 

deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de 

habilitação, reabilitação e inclusão social;  

- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a 

defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã; 16/43 

 - Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, 

conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e 

programas de transferência de renda; 

 - Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de 

vida dos (as) usuários (as); 

 - Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 

              Trazendo a explanação ora realizada, faz-se necessário o inicio do trabalho 

como forma de contato com a realidade dos usuários para enfim construirmos ações 

que venham ao encontro dos objetivos acima elencados. 

Origem dos recursos 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa : Fundação de Assistência Social 

de Ponta Grossa (FASPG). 
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Programa Nota Paraná. 

       

   Infraestrutura:  

O Grupo Renascer possui uma sede contendo: 

1 recepção / sala de reuniões; 

1 sala p assistente Social; 

1 sala para atendimento psicológico; 

1 sala para atendimento jurídico; 

1 banheiro; 

Possuí um veículo próprio marca Classic ano 2012 placa AVU-9808. 

 Identificação do serviço: 

 Seriço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência 

e Idosas. 

 Público Alvo: 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

Capacidade de atendimento:  

Fora pactuado 60 metas que estão sendo cumpridas dentro do espaço do 

domicílio dos usuários. A capacidade de atendimento dentro da Instituição é em 

média de 20 pessoas. 

Recursos humanos envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Educador Social 

Abrangência territorial: 

Município de Ponta Grossa. 

Formas previstas de participação do usuário:  

Primordialmente no que tange esse serviço serão realizadas visitas domiciliares com 

periodicidade semanal, conforme necessidade de cada usuário, podendo ser 1 vez por 

semana, a cada 15 dias ou 1 vez por mês, com intuíto de identificar, durante a acolhida, 

as necessidades e vulnerabilidades em particular de cada usuário, para que seja 

contruido seu PDU individualizado. A forma de acesso ao serviço se dará, de maneira 

complementar ao CRAS/PAIF e demais serviços da rede publica e privada. 
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Principais atividades planejadas 

As atividades foram planejadas a partir dos seis eixos estruturantes, quais 

sejam: 

1-  Proteção e Cuidado Social no Domicílio 

2- Território Protetivo; 

3- Mobilização para a Cidadania; 

4- Trabalho em Rede: Olhar Multisetorial. 

Para cumprir com o proposto nos eixos, foram elaboradas atividades como: 

• Levantamento e cadastramento dos usuários a serem beneficiados pelo serviço 

ofertado; 

• Planejamento, monitoramento e avaliação das atividades. 

• Elaborar relatório de atividades mensais; 

• Elaborar relatório anual/fina; 

• Rodas de conversa; 

• Construção de estratégia para atendimento ao PCD focando em sua 

longevidade saudável; 

• Através da escuta ativa e qualificada, a equipe técnica e de apoio, buscará 

identificar as necessidades do usuário; 

• A equipe técnica orientará a família e/ou cuidador, dando apoio para que se 

mantenham vículos familiares evitando o rompimento nas relações humanas, 

oportunizando a qualidade de vida não somente de quem é cuidado, mas 

também, de seu cuidador; 

Resultados esperados: 

• Diminuição da carga de sofrimento para cudadores e/ou familiares, como também 

usuários;  

• Segurança no fortalecimentos dos vículos familiares; 

 • Segurança no fortalecimentos dos vículos comunitários; 

 • Garantias de direitos; • Diminuição de institucionalização de PCD’s;  

• Legitimidade da ação;  

• Acesso aos programas da rede publica e privada de atendimento; 
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Presidente : Marvin Diego Fernandes de Paula 

 

Responsável Técnico: Valeria F. Goloiuh 

 

 

 

Coordenadora Administrativa: Beatriz M C de Francisco OAB/PR 84.534 

Responsável pelo preenchimento do formulário. 
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ANEXO I 
Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2022 

 
 

1- DADOS DA ENTIDADE: 

 

1.1-Nome:  GRUPO RENASCER PONTA GROSSA 

 

1.2-Endereço: Rua Fernandes Vieira, nº 351 

 

1.3-CEP: 84.053-120 1.4-FONE: 42 98872-6709 

 

1.5-E-MAIL: renascer_06@yahoo.com.br 

 

1.6-CNPJ: 04.376.047/0001-5 

 

1.7-Número e ano da inscrição no CMAS: 12 desde 04/06/2001 

 

1.8-Responsável Legal: Marvin Diego Fernandes de Paula 

 

1.9-Período de mandato: 15 de março de 2021 a 15 de março de 2024 

 

1.10-Responsável Técnico:Valeria Ferreira Goloiuh 

 

1.11-Número do Registro no Conselho de Classe do RT:7909 

 

1.12-Forma de inscrição no CMAS: 

 

a) (x) ENTIDADE 
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b) ( ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 

 

b.1) Identificação: 

  

1.13- Tipo de entidade: 

a) ( x ) DE 

ATENDIME

NTO 

Proteção 

Social ( x ) Básica 

( ) Especial ( ) de Média Complexidade 

( ) de Alta Complexidade 

 

b) ( ) DE ASSESSORAMENTO 

 

c) ( x ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

 
2- RELATÓRIO DE ATIVIDADES  de jan a dez/2021: 

Origem dos recursos: 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa : Fundação de Assistência Social de 

Ponta Grossa (FASPG), o valor total dois anos  R$ 259.200,00. 

Identificação do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos com a pessoa idosa. 

Público Alvo:  Idosos com 60 anos ou mais. 

Usuários atendidos: 

Foram pactuadas 90 metas. No ínício de execução do projeto o País foi 

assolado pelo vírus SARS COVID, fato que mudou de forma drástica a forma 

de atendimento dos usuários. Dessa forma, essa Entidade fechou o 6º bimestre 

de 2021 com atendimento de 71 usuários. 

Recursos utilizados: R$ 259.200,00. Foi devolvido o valor de 54.860,83. 

Recursos humanos envolvidos: 

01 Assistente Social; 
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01 Advogada; 

01 Educadora Social. 

Observação: serviço técnico profissional de contabilidade. Os Recursos 

Humanos envolvidos foram determinantes para o bom andamento do Convênio, 

foram utilizados todos. 

Abrangência territorial: Área urbana do Município de Ponta Grossa. 

Descrição da forma de participação do usuário na gestão: 

Durante a vigência do convênio, houve a participação dos usuários nas 

atividades propostas pela equipe técnica. Essas atividades aconteceram via 

acesso a grupo de whatsapp, bem como google met e no final do sexto bimestre 

do ano de 2021, de forma presencial através de grupos. 

Principais atividades executadas  

1) Ligação Telefônica;  

2) Aplicação de questionário sobre avaliação de 2020 e planejamento de 2021;  

3) Entrega de cesta básica;  

4) Encaminhamento para serviço de Psicologia;  

5) Reunião de planejamento de atividades;  

6) Atendimento/ orientação familiar (óbito);  

7) Encaminhamento para o serviço Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social- CREAS;  

8) Entrega de lembranças aos aniversariantes do mês. 

  9) Visita domiciliar;  

 10) Agendamento de vacinação; 

 11) Orientação de isenção de IPTU para idoso; 

 12) Doação de fraldas geriátrica; 

 13) Realização de cadastros; 

 14) Orientação jurídica; 

 15) Pesquisa de satisfação; 

 16) Desenvolvimento de 05  grupos de SCFV  presenciais, divididos em Grupo 

A e Grupo B, com duração de 2 horas cada . Fora  realizado atividade abordando 

os seguintes temas:  

a) Família; ( O que é família? Relações e convivência familiar; Como e quem é 
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minha família) 

b) Violência ( Física; patrimonial; Psicológica; Sexual; Institucional) O que é? e 

como podemos identifica-las. Foi usado de encenação dos tipos de violência 

para melhor identificação e interação dos idosos.  

c) Encerramento de ano e confraternização;  (Início com mensagem de Natal;  

Apresentação Musical; Declamação de poema de um idoso participante do 

grupo; Apresentação musical de um trio do grupo; entrega de lembrança de natal 

por um papai noel). 

Todos temas são previamente abordados e abertos para discussão do grupo e 

interações necessárias. Cabe ressaltar que contamos com a colaboração dos 

profissionais Schirley (Educadora Física) e Thiago ( Musicoterapeuta) da Faspg 

para desenvolvimento de atividades em todos os grupos, sendo cada um 

responsável por um grupo. 

17) Orientações de prevenção quanto a prevenção do Corona Vírus durante os 

grupos presenciais; 

18) Vídeo encaminhado e executado pela profissional de advocacia abordando 

os tipos de violência contra o idoso e prevenção. 

Resultados alcançados: 

Fora aplicado o questionário através de ligação telefônica há 48 idosos já 

participantes do SCFV desde o ano de 2020. O questionário formou-se através 

das seguintes perguntas:   

a)Em sua opinião, quais foram os benefícios do SCFV  ofertado? Em que 

sentido você acha que as atividades auxiliaram em sua vida?  

b) Possui algum elogio ou crítica para as ações desenvolvidas em 2020? 

(Questão aberta quantitativa e qualitativa)(avaliação)                                                                                

c) Sugestão de temas a serem abordados em 2021 (planejamento) :  

Em sua maioria as respostas entre a pergunta A e B se encontraram, em 

unanimidade elogiaram o serviço e pudemos perceber o quanto sentiram-se 

acolhidos e cuidados durante este tempo de pandemia, as respostas oscilaram 

entre notas e opiniões, todas estas positivas, o qual podemos observar em 

alguns trechos de falas abaixo:  

“O apoio foi fundamental pra mim” 
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“Foi ótimo saber que tem pessoas que se preocupam com a gente”  

“foi muito bom ser lemnrado, a gente vê que ta longe, mas não esquecido”  

“fui acolhida, tenho a segurança que posso gritar e algém irá socorrer, o grupo 

foi uma benção na minha vida”  

“...estou mais motivado e ativo” 

3- PLANO DE AÇÃO 2022 

Finalidades Estatutária: 

Art.8º Constituí finalidade fundamental do GRPG: 

• Organizar o maior número de pessoas, independente de sexo, orientação sexual, 

cor, credo, religião, convicções filosóficas, condição social, idade, profissão, 

desde que interessadas em defender a liberdade de orientação sexual, o combate 

a AIDS e seus efeitos; 

•  Prestar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com a população 

idosa; 

•  Prestar Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD (pessoas com 

deficiência) e idosos; 

•  Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, como Abordagem 

Social; 

• Atendimento a crianças e adolescentes em todos os serviços descritos nesse 

Estatuto e outros mais que estejam em sua área de abrangência. 

• Implantar Projetos e ações inerentes às finalidades acima dispostos, utilizando 

recursos próprios ou advindos de convênios com Instituições Públicas ou 

particulares ou outras formas jurídicas possíveis; 

• Estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes 

segmentos sociais, participando junto a outras entidades que visem interesses 

comuns; 

• Reduzir os índices de problemas sociais existentes no meio ambiente social. 

Art.9º Constituem finalidades específicas do GRPG; 

 A) - defender os direitos humanos da população LGBT, no sentido de: 

 I. conscientizar as pessoas que tenham orientação de identidade de gênero, acerca 

de seus direitos humanos principalmente de sua liberdade de orientação sexual; 

 II. contribuir para a coleta e organização de informações e a produção de 

conhecimentos sobre a sexualidade humana, especificamente sobre a homossexualidade; 

 III. sensibilizar a sociedade do direito à liberdade de orientação sexual; 
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 IV. divulgar para a sociedade as finalidades, objetivos, promoções e realizações 

do GR; 

 V. combater qualquer manifestação de discriminação por orientação sexual; 

 VI. promover intercâmbio com outras organizações afins a nível nacional e 

internacional, bem como outros grupos minoritários que lutem contra o preconceito e a 

discriminação e na defesa dos direitos humanos, como por exemplo: mulheres, negros, 

índios, trabalhadores, anarquistas, prostitutas, travestis, transexuais e outros, respeitando 

o Art. 2º do presente estatuto; 

 VII. reivindicar uma política de educação sexual nas escolas livres de qualquer 

preconceito; 

 VIII. auxiliar na formação de novos grupos de conscientização e emancipação da 

população LGBT no Estado do Paraná e em outras partes do Brasil; 

 IX. promover a organização dos grupos LGBT do Brasil em uma Confederação; 

 X. Discutir e levar a comunidade LGBT informações relacionadas principalmente 

às doenças sexualmente transmissíveis, dando prioridade à Aids;  

XI. participar, apoiar e divulgar trabalhos artísticos, literários, cívicos e esportivos 

da população LGBT que visem a sua emancipação; 

B) - defender os direitos humanos da população idosa, criança, adolescente, 

com deficiência, no sentido de: 

 XII. prestar de acordo com a Resolução CNAS nº 01/2013, atendimento à 

população em situação prioritária, para inclusão no SCFV a população adulta, idosa e 

adolescentes, em situação de isolamento, trabalho infantil; vivência de violência e/ou 

negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; em 

situação de abuso e/ou exploração sexual; 

 XIII. ofertar o Serviço Especializado em Abordagem Social de forma continuada 

e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa 

que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, população de rua, entre outros.   

 XIV. Ofertar Serviço Social de Proteção Básica para pessoas com deficiência no 

domicílio, independentemente de sexo ou idade. 

 C) Combate à AIDS e seus efeitos: 

 I. participar de campanhas de prevenção à AIDS, individualmente ou em conjunto 

com outras organizações; 

 II. participar de fóruns relativos à saúde (Comissão Municipal e Estadual de 

Prevenção e Controle de AIDS, Conselhos de Saúde e outros afins); 

 III. se fazer presente em debates, encontros e entrevistas as quais beneficiem a 

prevenção à AIDS; 

 IV. acompanhar as ações governamentais e não governamentais sempre com 

senso crítico tanto à nível federal, estadual e municipal: 

 V. desenvolver projetos/programas de prevenção à AIDS dirigido a toda 

comunidade conforme as possibilidades do GRPG, podendo estes projetos/programas 

serem em conjunto com outras organizações; 

 VI. apoiar outras organizações assistenciais que ajudem pessoas com AIDS; 
 VII. assessorar outros grupos afins no sentido de formação, aquisição de 

recursos e elaboração de projetos. 

Objetivos: 
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Além dos objetivos elencados na Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social nº109 de 2009, quais sejam: - Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e autônomo;  

- Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e encontros 

intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; 

 - Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e 

capacidades para novos projetos de vida; 

 - Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários.  

O Grupo Renascer se propõe a:  

1- Identificar a demanda de usuários a ser atendida pelo SCFV promovendo 

novos cadastros de quem não esteja inserido no serviço e atulizar aqueles 

que possam ter tido alterações de endereço, telefone, entre outros, bem 

como organizar e planejar a forma de monitoramento, avaliação e 

relatórios que serão executados pela equipe técnica no período da 

parceria;  

2-  Construir temáticas relevantes para as atividades, obedecendo aos eixos 

estruturantes, temas transversais e percursos divididos em encontros 

regulares, mensais, atividades de convívio e oficinas, dispostos no 

caderno de orientações técnicas;  

3- Identificar e encaminhar a demanda de idosos do público prioritário e não 

prioritário desprovidos de seus direitos a fim de obter acesso aos serviços 

socioassistenciais;  

4- Ampliar o número de idosos cadastrados e atendidos no espaço do 

CECON, onde será desenvolvido o serviço e as atividades propostas;  

5- Desenvolver atividades remotas para aqueles que optarem participar das 

reuniões em casa. 

Origem dos recursos 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa : Fundação de Assistência Social 

de Ponta Grossa (FASPG). 
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   Infraestrutura:  

O Grupo Renascer possui uma sede contendo: 

1 recepção / sala de reuniões; 

1 sala p assistente Social; 

1 sala para atendimento psicológico; 

1 sala para atendimento jurídico; 

1 banheiro; 

Possuí um veículo próprio marca Classic ano 2012 placa AVU-9808. 

 Identificação do serviço: 

 Seriço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa. 

 Público Alvo: 

 Idosos a partir de 60 anos ou mais. 

Capacidade de atendimento:  

Fora pactuado 120 metas que estão sendo cumpridas dentro do espaço dos 

CECONS Nova Rússia e Santa Luzia. A capacidade de atendimento dentro da 

Instituição é em média de 20 pessoas. 

Recursos humanos envolvidos: 

01 Assistente Social 

01 Educador Social 

01 Coordenadora administrativa de nível superior. 

Abrangência territorial: 

Idosos que participam do CECON Nova Rússia e Santa Luzia  pertencentes ao 

município de Ponta Grossa. 

Formas previstas de participação do usuário:  

O SCFV proposto apresenta um conjunto de atividades de convivência 

através da formação de grupos na faixa etária igual ou superior aos 60 anos, 

com periodicidade de até 1x (uma) vez por semana, para cada grupo de 25 a 

30 pessoas e com duração de no mínimo 2h (duas) diárias, sendo oferecido 

lanche adequado ao final de cada reunião. 

Principais atividades planejadas 

As atividades foram planejadas a partir dos três eixos estruturantes, quais 

sejam: 
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1- Convivência Social e Intergeracionalidade; 

2- Envelhecimento Ativo e Saudável; 

3- Autonomia e Protagonismo. 

Para cumprir com o proposto nos eixos, foram elaboradas atividades como 

rodas de conversa, dinâmicas, teatro, musicalidade, atividade física, palestras, 

apresentações culturais, oficinas, parceria com Universidades Públicas e 

Privadas. 

A criatividade da equipe técnica na elaboração das atividades também 

acompanha o proposto nos temas transversais. 

Resultados esperados: 

Redução e prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social, riscos 

sociais, isolamento social e de institucionalização. Aumento e ampliação de acesso a 

serviços sócio assistenciais e setoriais através do cadastramento dos usuários ao 

Cadastro único para transferência de renda, tanto do Programa Bolsa Família, como 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), melhoria da condição de sociabilidade 

de idosos, ampliação e clareza acerca de informações a esses usuários para que 

conheçam instancias de denúncias em casos de violação de direitos, inserção de forma 

gradativa, pensada e articulada de idosos cada vez mais participantes da vida familiar 

e comunitária, com plena informação dos seus direitos e deveres. 

Presidente : Marvin Diego Fernandes de Paula 

Responsável Técnico: Valeria F. Goloiuh 

 

 

Coordenadora Administrativa: Beatriz M C de Francisco 
OAB/PR 84.534 

Responsável pelo preenchimento do formulário. 
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