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Atividade Principal:
Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais

Missão:
I. Estudo, prática e difusão da
Doutrina Espírita codificada por
Allan Kardec.
II. Investimento
no
capital
humano, PCD Intelectual e/ou
Déficit
de
Aprendizagem,
construído
por
processos
biopsicossociais, em busca da
defesa e garantia de direito de
todos na sociedade.

Visão:
Ser referência na área de
atendimento a PCD Intelectual
e Déficits de Aprendizagem,
proporcionando
inclusão
dessas pessoas na Vida.

Valores:
I. Capacidade de Gestão
II. Equipes com expertise na área.
III. Ações de Caráter Inovador.
IV. Relevância ao contexto atual.
V. Potencial para transformação social.

* PCD – Pessoa com deficiência
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Introdução
Fundado em 30 de julho de 1947, o Centro
Espírita Beneficente “30 de Julho”, é uma instituição
filantrópica, sem fins lucrativos de Assistência Social,
com sede própria na Avenida Senador Feijó, 513 - Vila
Mathias, em Santos/SP.
Desde o início o objetivo é o estudo e a
divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan
Kardec, além de realização da prática mediúnica e
atendimento a famílias carentes, onde eram distribuídos
cestas básicas, enxovais para recém-nascidos e apoio à
gestantes, sempre sobre inspiração filantrópica.
No entanto o ideal daquele grupo que fundou esta
casa ia além. Eles idealizavam desenvolver um projeto
que atendesse crianças carentes, mas ainda não sabiam
que a espiritualidade os ajudava no destino dessa
tarefa, até o momento que a confirmação chegou
através de uma mensagem psicográfica por uma
médium da instituição.
Nesta mensagem foi sugerida pela espiritualidade
a fundação de uma escola especializada na educação de
crianças com deficiência e que posteriormente surgiriam
outros serviços, todos em prol de crianças e jovens com
deficiência.
A mensagem ainda explicava que a Instituição
seria de fundamental importância na reabilitação desses
jovens, pois a partir daquele ano muitos espíritos
reencarnariam na condição de deficientes intelectuais e
a casa seria futuramente o conforto e o suporte
educacional para cada um deles.
Assim em 18 de abril de 1964 surgia a Escola de
Educação Especial “30 de Julho”, iniciando suas
atividades com 30 crianças deficientes intelectuais,
divididas em duas salas de aula.
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Em paralelo aos primeiros trabalhos filantrópicos realizados pela Instituição, que
antecedem a criação da Escola e confundindo-se propriamente com o tempo de fundação
da Mantenedora, criou-se o Departamento de Eventos, cujo objetivo, é até hoje angariar
fundos para manutenção das atividades desta casa.

O Departamento de Eventos é composto na maioria por senhoras, que estão na
faixa etária de 40 a 80 anos de idade. Elas reúnem-se todas as quartas-feiras, dedicandose à tarefa voluntária na Oficina de Costura.
É de responsabilidade do Departamento de Eventos a realização de eventos
beneficentes, como por exemplo, a tradicional Tarde Beneficente, com sorteio de prendas,
promovido pela Instituição a cada 03 meses. Este evento é de fundamental importância
para a arrecadação de recursos financeiros, utilizados na manutenção da Instituição.
Nesses eventos, toda produção artesanal das voluntárias, é usada como prendas.
Além dos materiais confeccionados as coordenadoras do Departamento de Eventos, Maria
Dulce de Sá Arruda e Marina dos Santos Prado, compram eletrodomésticos e eletrônicos
para incrementar o evento.
São essas mesmas senhoras que preparam todos os pratinhos com doces e salgados
para o evento. Independente da religião ou credo, todas as senhoras consideram-se como
uma grande família. Um trabalho realizado com muita dedicação e descontração, conta
Veneranda Guiberto Hippe, umas das voluntárias mais antigas da instituição: “É chegar
aqui, conhecer as nossas atividades e
gostar. Mais do que um trabalho
voluntário, aqui é uma reunião de
amigos. E o que importa é fazer a
caridade
com
amor,
independentemente de religião e
credo”, finaliza.
E para quem deseja ser um
voluntário, basta ter boa vontade. Os
interessados
podem
atuar
em
qualquer tipo de atividade como
capacitação de recursos, em eventos
beneficentes. Enfim, onde as suas
habilidades manuais o permitam.
Todo o esforço em prol do
voluntariado vai beneficiar e muito as
crianças
e
jovens
deficientes
intelectuais aqui atendidos. E com
certeza todos agradecem!
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O CEB “30 de Julho”, possui atividades mediúnicas no período noturno,
desenvolvendo os seguintes trabalhos:

Bioenergia
Realizado todas as segundas-feiras a partir das 20h, por uma equipe que presta
atendimento individual às pessoas que possuem doenças no corpo físico e após avaliação
do grupo, sendo consideradas com problemas de grande gravidade.
Todos que nos procuram para algum tratamento ou para se integrarem no centro,
sempre passam por uma entrevista realizada nas quintas-feiras, e a partir daí é que são
indicados para os seus objetivos.
É pela mudança da estrutura energética da pessoa (perispírito), que há uma
interferência na mudança do corpo físico, buscando assim uma melhor qualidade de vida
do paciente.
Todos os participantes da equipe têm por obrigação estudar a anatomia do corpo
humano, seus órgãos e o funcionamento dos mesmos, e para se aprimorar, nas segundasfeiras a equipe se reúne a partir das 19h30min para estudar o corpo humano e as doenças
que estão tratando.
Quanto maior conhecimento dos médiuns sobre a anatomia humana, melhor a
qualidade dos tratamentos realizados.
É importante ressaltar que todo o tratamento realizado aqui jamais dispensa o
acompanhamento médico legal. Ao contrário, através da medicina é que conseguimos a
avaliação física do paciente. É necessário sempre deixar claro ao paciente que todo
tratamento realizado deverá obrigatoriamente ser acompanhado pelos médicos que o
paciente consulta, utilizando-se destes para obtermos as respostas necessárias da melhora
do paciente.
A espiritualidade e a ciência médica trabalham juntas, ou seja, a medicina, aliada
aos médicos do espaço conseguem, assim, um resultado muito mais rápido e eficiente. Não
esquecendo sempre que o equilíbrio diante de uma causa é a base de todo o trabalho.
O que se busca sempre é o equilíbrio mental, ou o do espírito, ou seja, mente sã e
corpo são.

Estudo da Mediunidade
Dentre as atividades doutrinárias aqui realizadas, promovemos cursos diversos entre
eles: Cursos de Mediunidade, Curso de Espiritismo, Curso de Bioenergia, etc.
Os cursos são ministrados sempre às terças-feiras, às 20h,
interessados que buscam saber um pouco mais sobre a Doutrina Espírita.

para aqueles

Mediunidade, passe magnético, imortalidade da alma, a origem dos espíritos,
perispírito, pluralidade das existências e outros temas são esclarecidos no decorrer do
estudo.
Enfim, uma infinidade de assuntos temáticos que instigam as pessoas a buscarem
um melhor entendimento a respeito da vida além da vida.

Educação Mediúnica
Aos interessados que gostariam de participar dos trabalhos mediúnicos da casa o
primeiro passo é passar pelo curso da mediunidade. Ninguém inicia atuação na
mediunidade sem ter conhecimentos básicos sobre as obras básicas da doutrina e
consequentemente ter passado pelos cursos oferecidos aqui.
Segundo a diretora doutrinária, Rosalina Gonçalves Starnini, até mesmo os médiuns
que já trabalharam em outras casas espíritas da região passam por um período de
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adaptação. “Passado esse período, caso o médium se adapte ao trabalho ele integra a
equipe, caso contrário fará as correções necessárias para que ele se ajuste ao ritmo de
trabalho que a casa oferece, atuando assim em conjunto com os médiuns”.
Os trabalhos mediúnicos acontecem às quintas-feiras, sempre a partir das 20h.

Tratamento de Desobsessão
Cuidar do corpo e do espírito. Esse é o principal objetivo do tratamento de
desobsessão que acontece às quintas-feiras. Enquanto os pacientes assistem à palestra da
noite, médiuns designados para a tarefa se encaminham a uma sala reservada e iniciam a
reunião.

O objetivo é cuidar da pessoa obsedada, ou seja, aquela que sofre de

envolvimento espiritual leve ou grave e também ajudar o espírito que acompanha o
paciente.
É pela doutrinação, ou seja, pela conversa edificante entre o doutrinador, que
também é um médium, e o espírito, que ajuda no equilíbrio do paciente. A ideia desse
trabalho não é apenas mudar a forma de pensar do espírito, o causador dos danos ao
obsedado, mas, sobretudo mudar o foco do pensamento do indivíduo. É um trabalho de
esclarecimento para ambos, encarnado e desencarnado.
“Respeitamos principalmente o livre-arbítrio do amigo espiritual. O espírito não é
obrigado a aceitar as nossas ideias”, diz Rivaldo Moreno, um dos coordenadores do CEB
“30 de Julho”.
Trabalhar na busca da reforma íntima, manter-se em equilíbrio e vigilante é
ferramenta fundamental nesse tratamento, pois o que geralmente causa a obsessão é a
sintonia idêntica ou harmônica entre o encarnado e o desencarnado, fato que facilita a
interferência desses espíritos nas atitudes da pessoa.
“Os espíritos podem induzir o obsedado a falar coisas inoportunas exercendo grande
influência sobre paciente”, diz Moreno.
Por isso a importância em mudar a frequência do pensamento, não entrando no
mesmo padrão vibratório do espírito. Além disso, buscar, na medida do possível, corrigir as
imperfeições morais. Esse é o meio para afastar as influências espirituais.
Todos aqueles que buscarem a reforma íntima certamente estarão construindo
legítima defesa contra o ataque de espíritos causadores de perturbações.
Na realidade, não são os espíritos que interferem na vida dos encarnados, e sim, os
encarnados que permitem que os espíritos interfiram nas suas vidas.
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Instituição
Ao longo dos anos a Instituição cresceu e evoluiu, adequando-se a novos conceitos e
solidificando-se sempre com um único objetivo: promover a emancipação de cada pessoa
atendida, incluindo os mesmos em todos os aspectos, na vida em sociedade, tornando-os
cidadãos ativos e conhecedores dos seus direitos.

Hoje o CEB “30 de Julho” no papel de mantenedora, desenvolve um trabalho
sério e competente, que se consagra atendendo a comunidade, através de vários serviços
onde direciona suas ações nas áreas da educação, saúde e social, dando atendimento
gratuito a crianças, jovens e adultos, deficientes intelectuais. Além de dar apoio sóciofamiliar direcionado à família dos atendidos com base na Política Nacional de Assistência
Social.

Estes serviços são oferecidos a toda comunidade de segunda a sexta-feira das 08h
às 17h. Atualmente o CEB “30 de Julho”, mantém 04 serviços: Escola “30 de Julho”,
CDA (Centro de Diagnóstico e Centro de Atendimento), Programa Ser Eficiente e a
Residência Inclusiva “30 de Julho”, que juntos realizam mais de 10.000 atendimentos
por ano, nas diversas áreas especificadas a seguir neste Briefing.

“Se utilizar todos os recursos externos disponíveis,
assim como suas aptidões naturais para vencer
cada obstáculo em seu caminho, desenvolverá os
poderes que Deus lhe deu, poderes ilimitados que
fluem das forças mais recônditas do seu ser. Você
possui o poder do pensamento e o poder da
vontade. Utilize ao máximo essas dádivas divinas
(Paramahansa Yogananda).”
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Em 18 de abril de 1964 a Instituição iniciou o
primeiro serviço, a Escola “30 de Julho” Atendimento Educacional Especializado, que visa
apoiar a inclusão educacional e social da pessoa com
deficiência intelectual. Somos referência no trabalho em
parceria com a família, escola e comunidade, para
promoção
do
processo
de
aprendizagem
e
desenvolvimento dos atendidos, para tanto a escola
oferece:

Estimulação e Intervenção Precoce

Programa, preventivo, voltado para crianças de
zero a quatro anos com atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor ou problemas evolutivos decorrentes
de fatores biológicos, orgânicos e/ou ambientais, tem
como objetivo desenvolver de forma integral os
aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais,
priorizando o desenvolvimento na primeira infância. São
trabalhadas as áreas: cognitiva, motora, de linguagem,
socioemocional e de autocuidado, enfatizando o
desenvolvimento e as potencialidades da criança.

Estimulação Sensória Motora

Destinada a crianças a partir de quatro anos de
idade, e visa proporcionar condições adequadas e
favoráveis ao desenvolvimento nas dimensões física,
emocional, cognitiva e social. A proposta de trabalho é
pensada a partir da importância do processo
educacional nos primeiros anos de vida e no
desenvolvimento da criança.
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Sociabilização com ênfase no desenvolvimento das funções:
Básicas: esquema corporal, lateralidade, orientação temporal, orientação espacial,
percepção.
Motoras: equilíbrio estático e dinâmico, coordenação global, coordenação motora
fina.
Intelectiva: atenção, combinação, raciocínio, memória, compreensão.
AVD - Atividades de Vida Diária.

Educacional com suporte pedagógico para inclusão

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia
e independência na escola e fora dela.

Oficinas Pedagógicas

Dentro
do
programa
de
Oficinas
propõe-se
o
desenvolvimento
de
projetos
especiais
que
visam
o
aprofundamento nas diferentes linguagens artísticas e vivenciais.
Essa linha de trabalho envolve o aprofundamento e a capacitação
para o trabalho conforme o interesse dos alunos, sua afinidade
com a linguagem e seu talento. Envolvem adolescentes, a partir
de 14 anos em:
Culinária, Costura Artesanal, Artesanato e
Marcenaria.
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Atividades Físicas

Tem como objetivo desenvolver,
promover e manter hábitos saudáveis, que
visem à qualidade de vida do praticante.
Estão inclusas nesse programa aulas de
educação Física, Capoeira e Futsal.
As propostas esportivas buscam um
processo
pedagógico
que
vise
o
desenvolvimento
integral
do
aluno,
respeitadas
suas
limitações
e
potencialidades.

Projetos Específicos:

GAS – Grupo de Adaptação Social

O GAS destina-se aos alunos a partir de 14 anos de idade. São alunos que por
possuírem alterações profundas no processo de desenvolvimento e aprendizagem
exigem adaptações no processo de desenvolvimento, aprendizagem e integração social,
isto

é,

requerem

uma

proposta

educacional diferenciada

que

atenda

às

suas

necessidades especificas.
Para esse grupo de alunos é construído um currículo funcional, cuja finalidade é
desenvolver

ações

educativas

que

enfatizam

o

desenvolvimento

de

capacidades/habilidades que os tornem independentes, produtivos e consequentemente
mais aceitos socialmente.
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Loja Molekagem
A Loja Molekagem não
tem fins lucrativos e toda
renda é revertida para
ajudar

a

manter

as

oficinas pedagógicas da
escola, onde os alunos
confeccionam

diversos

produtos artesanais.
Os produtos oferecidos na Loja Molekagem provêm destas
oficinas e do trabalho voluntário das mães de alunos e de
pessoas da comunidade, que também participam das
oficinas através do Projeto Motivação, cujo objetivo é
estimular as habilidades manuais e capacitá-los, revertendo
este conhecimento em fonte alternativa de renda.

Projeto Motivação

O projeto vem inovando o saber
profissional, ampliando espaços de
qualificação aliados a arte através
de auxilio de voluntários que
incentivam
e
qualificam
gratuitamente pais de alunos e
pessoas
da
comunidade
a
desenvolver suas habilidades em
busca de opções para geração de
renda alternativa.

Teatro / Arte Inclusão

A TRUP Triarte tem a missão de teorizar a concepção de teatro através de trabalho
centralizado com crianças e jovens com deficiência intelectual da Escola “30 de Julho",
demonstrando uma metodologia de trabalho dinâmica e objetiva, com ênfase em arte
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educação e inclusão (adaptada para alunos e respeitando sua singularidade), com
aspectos didáticos mais enfatizados, tornando-se assim, uma oportunidade de trabalhar
a livre expressão de cada atendido como também de demonstrar este trabalho para a
Comunidade através de espetáculos encenados como produto final do trabalho, tornando
o Projeto dinâmico e atraente tanto para o público atendido, como para sua família e a
Instituição que terá expressado o trabalho realizado através dos espetáculos.

Serviços de Apoio:
Terapia Ocupacional
O Serviço de terapia Ocupacional tem por finalidade prevenir, orientar e encaminhar
ações para suprir as necessidades dos alunos e proporcionar funcionalidade e
independência no ambiente escolar, familiar, social, de trabalho, de lazer e outros
espaços de vivência do educando.

Fonoaudiologia
O Serviço de Fonoaudiologia tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento da
fala e da linguagem para melhoria de suas funções e processo de aprendizagem nos
diferentes contextos de comunicação.

Psicologia
O Serviço de Psicologia escolar tem por função contribuir no processo de avaliação de
forma interdisciplinar fornecendo subsídios básicos para organização dos
atendimentos, orientação aos educandos, às famílias e aos professores, contribuindo
para o equilíbrio e o ajustamento nas relações entre aluno, professor, família e
comunidade.

Serviço Social
O Serviço Social é o órgão responsável pelo estudo do ambiente socioeconômico e
cultural da escola, família e comunidade, propondo e executando ações e mecanismos
que visem à orientação e integração família-escola-comunidade.
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Em 2005, atendendo a uma solicitação do
CMDCA de Santos, foi implantado o Centro de
Diagnóstico, serviço pioneiro e inovador no cenário das
políticas públicas da saúde e da educação. O objetivo
geral do Centro de Diagnóstico é avaliar e diagnosticar
através da equipe multidisciplinar crianças/adolescentes
que apresentarem atraso neuro-psico-motor, distúrbios
de aprendizagem associados ou não à deficiência
mental, composta por (Assistente Social, Neuropediatra,
Psicólogo, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Terapeuta
Ocupacional e Psiquiatra).
A metodologia utilizada pela equipe é trabalhar de
forma aberta, interativa e de respeito mútuo, num
contexto interdisciplinar, de acordo com a diversidade
de experiências dos diferentes especialistas.
A coleta de informações e dados diagnósticos
transcorre de forma individual, através de atendimentos
especializados.
A análise das situações, que constituem a base do
trabalho, ocorre no momento das discussões de casos.
Nessas discussões de casos estarão representados todos
os setores: Educação, Assistência Social e Saúde.
Após 03 anos da criação do Centro de
Diagnóstico, surgiu a necessidade de complementar o
serviço com o Centro de Atendimento, cujo objetivo é
atender
à
criança/adolescente
após
serem
diagnosticadas com Dificuldade de Aprendizagem, que
se expressam no campo da linguagem, leitura, escrita e
das
habilidades
matemáticas,
que
apresentam
resultados abaixo do esperado para seu nível de
desenvolvimento e escolaridade. O atendimento é
realizado pela equipe multidisciplinar, Psicologia,
Psicopedagogia e Fonoaudiologia, além do trabalho da
Assistente Social, voltado a orientação sistemática à
família e articulação com a rede.
Posterior ao Diagnóstico, o Atendimento é o
segundo momento do Projeto, no qual passamos a
intervir de forma plena às indicações apontadas em
cada caso.
Considerando os dados referidos anteriormente
sobre o período de execução do Projeto do Centro de
Diagnóstico, que apontaram a considerável demanda
para atendimento psicológico, fonoaudiológico e
psicopedagógico
individualizados
e
em
grupo,
atentamos inicialmente para estas três áreas.
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Em 2006 iniciamos o Programa Ser Eficiente,
que orienta os jovens da instituição acima de 14 anos
com deficiência intelectual para o mercado de trabalho,
abrindo as portas da participação social a todos os
indivíduos em todos os setores da vida social com
plenas garantias de integração.
Histórico Resumido
2005 – Como estratégia inicial realizamos parceria
com a Petrobras (Projeto Remar / Ser Eficiente) para criação
da Oficina de Marcenaria e da Loja Molekagem, espaço
destinado a qualificação dos jovens e comercialização dos
produtos confeccionados por eles nas oficinas da escola.

2006 – Contratações de técnicos e formação de
equipe e criação do Programa NOT (Núcleo de Orientação ao
Trabalho).

2009 – Premiado e reconhecido seu
potencial pelo PIP FIES 2009.

2010 – Reconhecido pela Fundação
Banco do Brasil como Tecnologia Social.

2011 – O Programa passou a ser
um Serviço da Instituição, chamado SER
EFICIENTE, apontando metodologias com
resultados
satisfatórios
para
demanda
atendida e com o desenvolver das ações, o Programa tornouse uma Política Publica de Atendimento, fazendo parte da
Rede Sócio assistencial do Município. E atuando na integração
do jovem deficiente intelectual no mercado de trabalho. Para
execução das ações, importantes parceiros como o Jornal A
Tribuna e a TV Tribuna de Santos, que se tornaram empresas
de responsabilidade social com essa demanda, através de um
trabalho diferenciado, trouxeram importantes resultados e em
2012 resolvemos nos inscrever para concorrer ao FIES 2012.

2012 – No dia 26/11, recebemos a feliz
notícia, que somos uma das 14 instituições
finalistas, através do Programa Ser Eficiente,
sendo a única de Santos e do Estado de São
Paulo na categoria Educação para o Trabalho.
Foram
mais
de
1.000
projetos
que
concorreram nas categorias: Educação do
Trabalho,
Educação
Infantil,
Educação
Ambiental e Formação para Educadores de
Educação Infantil e de Educação para o
Trabalho.
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2013 – No dia 22/11, realizamos
com a UNIFESP – Universidade Federal do
Estado de São Paulo o “Seminário Sobre
Empregabilidade
da
Pessoa
com
Deficiência”, que contou com a presença
de especialistas no tema, instituições,
autoridades, relatos de empregadores e
experiências de familiares. Encerramos o
evento com a criação do Fórum de
Empregabilidade
da
Pessoa
com
Deficiência.
2014 – Início das atividades do Fórum Sobre a Empregabilidade da Pessoa com
Deficiência do Município de Santos. O FEPEC / SANTOS é um espaço de diálogo, intercâmbio
de informações, articulação e de ações da sociedade civil em defesa de Políticas Públicas que
garantam a Inclusão de Pessoa com Deficiência no mundo do trabalho. Está aberto à participação
das PCD (pessoas com deficiência), famílias, trabalhadores, instituições da área, organizações,
cidadãos e movimentos interessados na Defesa e Garantia do Direito a Inclusão da Pessoa com
Deficiência no Mundo do Trabalho, toda última terça de cada mês, no espaço do CEB “30 de Julho”,
das 09h às 12h.

2016 – Implantação do Laboratório
de Fomento ao Empreendedorismo. Trata-se
de um espaço de aquisição de conhecimentos
necessários para empreender na área de design
de arte e estamparia de canecas, canetas,
chaveiros, camisetas, chinelos e afins a partir
das técnicas de sublimação. Atende pessoas
com Deficiência Intelectual com idade superior a
18 anos com possibilidade de atendimento em
conjunto com a família.
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Ações - Programa Ser Eficiente
O programa oferece ferramentas necessárias para facilitar o acesso de jovens com Deficiência
Intelectual no mundo do trabalho.
Público Alvo: Jovem / Adulto com Deficiência Intelectual de ambos os sexos, com idade à
partir de 16 anos.
Jovens / Adultos: Cursos com certificação do SENAI, CPP – Curso de Postura Profissional e
Orientação Técnica.
Família: Orientação e acompanhamento técnico.
Empresa: Sensibilização, Análise de Posto / Funções e Acompanhamento Laboral (Emprego
Apoiado).

Objetivos
Facilitar a integração no mercado de trabalho;
Proporcionar condições a todo jovem com Deficiência Intelectual, ao direito e orientação
e/ou treinamento e qualificação para o mundo do trabalho;
Promover a aquisição de hábitos, habilidades e atitudes para o Trabalho, facilitando sua
integração e permanência no campo laboral;
Possibilitar vivência em sala laboratório, estimulando os jovens deficientes intelectuais e
familiares ao empreendedorismo.

Equipe do Programa
Assistente Social, Pedagoga, Trabalhadores do SUAS e Terapeuta Ocupacional.

Critérios para Seleção de Demanda
Faixa etária entre 16 e 40 anos;
Laudo médico contendo o diagnóstico (CID) de Deficiência Intelectual;
Comprovante de residência, CPF e RG;
Prioridade de demanda encaminhada pelo CRAS, em caso de demanda espontânea será
analisada a situação e realizado encaminhamento ao CRAS de referência;
Todos passam por triagem técnica e testagem de hábitos, atitudes e habilidades.

Local da Realização / Acesso
Qualificação: CEB "30 de Julho" em parceria com SENAI na Av. Senador Feijó, 513 – Vila Mathias
em Santos/SP.
Testagem da Habilidade: Sala do Laboratório de Fomento ao Empreendedorismo (espaço da
Instituição). EA – Consultoria de Emprego Apoiado e espaços laborais externos.
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Em 2014, iniciamos o mais novo serviço a
Residência Inclusiva “30 de Julho”, uma nova
unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional,
no âmbito da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, que não
disponham de condições de auto sustentabilidade ou de
retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
A Residência Inclusiva “30 de Julho” traz um novo
paradigma que compreende as pessoas com deficiência
como cidadãos, sujeitos de direitos, que devem ter
assegurado o acesso a cuidados e equipamentos que
possibilitem a interação e/ou superação das barreiras
existentes e, assim, que possa ter igualdade de
oportunidades para desenvolver suas potencialidades,
autonomia e gozar do direito à convivência familiar e
comunitária.

Público Alvo:
Usuários da Residência Inclusiva “30 de Julho”,
jovens e adultos com deficiência, na faixa etária entre
18 e 29 anos, em situação de dependência,
prioritariamente beneficiários do BPC, que não
disponham de condições de auto sustentabilidade ou de
retaguarda familiar e/ ou que estejam em processo de
desinstitucionalização.

Capacidade:
10 adultos entre 18 e 29 anos, com
encaminhamento do CREAS do Município de Santos.

Pág.

18

Centro Espírita Beneficente "30 de Julho"
CNPJ 58.198.128/0001-91
Avenida Senador Feijó nº 513 - Vila Mathias - Santos/SP
CEP 11015-505 / Tel.: 055 13 3797-2500 Fax: 055 13 3797-2505
www.30dejulho.com.br

jornalismo@30dejulho.com.br

www.facebook.com/ceb30dejulho

www.youtube.com/ceb30dejulho

www.twitter.com/ceb30dejulho

Parceiros
Desenvolvemos soluções para tornar empresas mais produtivas e equipes mais
colaborativas. Com a certeza de que nada funciona bem em uma organização
quando a comunicação é falha, nos dedicamos e trabalhamos muito para
transformar a comunicação das empresas, eliminando qualquer ruído.
Transformando empresas através da comunicação

https://mais.im

www.moblife.com.br

Um chat corporativo que vai muito além da troca de mensagens de texto.

Mantenedora
Sérgi o Furtado Lumelino

Rivaldo de Souza Moreno

Presidente

1º Secretário

055

13

3797-2506

primeirosecretario@30dejulho.com.br

presidente@30dejulho.com.br

Sérgi o Faria Duque

Ricardo de Souza Moreno

1º Tesoureiro

2ª Secretário

055

13

3797-2507

instituicao@30dejulho.com.br

adm@30dejulho.com.br

Rosalina Gonçalves Starnini

Luis Antonio Delgado

2º Tesoureiro

Diretor de Patrimônio

instituicao@30dejulho.com.br

instituicao@30dejulho.com.br

Diretoria Pedagógica
Maria Natalia Danelon Kaneko

Suzi Linhares Gotardi

Diretora

Assistente de Direção

055

13

3797-2510

natalia@30dejulho.com.br

055

13

3797-2500 / Ramal 223

suzi@30dejulho.com.br
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Serviço Social
Márcia Cristina José Rebelo

Marile ne R abe lo Le one l

Assistente Social / Projetos

Assistente Social

055

13

3797-2509

marciarebelo@30dejulho.com.br

055

13

3797-2509

marilene@30dejulho.com.br

Comunicação
Jamil José Júnior
Assessoria de Imprensa / TI

055

13

3797-2513

jamiljjr@30dejulho.com.br

Escola “30 de Julho”
Coordenadorias
Gilmara Fernandes

Raquel Capra Vitta

Coordenadora Pedagógica

Coordenadora Oficinas

055

13

3797-2500 / Ramal 215

coord.pedagogica@30dejulho.com.br

055

13

3797-2500 / Ramal 218

raquelcapra@30dejulho.com.br

Secretaria
Liliane Vitte
Secretária

055

13

3797-2500 / Ramal 221

escola@30dejulho.com.br

CDA - Centro de Diagnóstico e Atendimento
Diagnóstico

Atendimento

Marcela Pereira

Fernanda Lima

Secretária

Secretária

055

13

3797-2511

diagnostico@30dejulho.com.br

055

13

3797-2512

atendimento@30dejulho.com.br
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Programa Ser Eficiente
Coordenadoria
Daniele Ribeiro Santos
Coordenadora / TO

055

13

3797-2508

sereficiente@30dejulho.com.br

Residência Inclusiva “30 de Julho”
Coordenadoria
Maria Natalia Danelon Kaneko
Assistente Social / Projetos

055

13

3223-9664
3797-2500

residencia@30dejulho.com.br
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