SINTESE DO PLANO DE TRABALHO DE NOVA GRANADA 2017
Nova Granada - 2017
PLANO DE TRABALHO
Ações Educativas complementares
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores
I- Descrição da Realidade que será objeto da parceria:
O Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, fundado em 01 de Setembro de 1948,
para atendimento de pessoas com deficiência visual, sendo estes, cegos totais e ou baixa
visão, de São José do Rio Preto e Regiões.
Atendemos 103 municípios, pois somos a única entidade para Cegos nesta região,
desenvolvendo trabalho de habilitação e reabilitação. O Trabalho desenvolvido é de
grande importância para pessoas com deficiência visual, pois possibilita que os mesmos
se tornem independentes e habilitados para inclusão social. A entidade oferece apoio
social, psicológico, terapêutico e pedagógico aos deficientes e as famílias. Destaca – se
que são priorizadas nestes atendimentos, famílias em situação de vulnerabilidade social,
com oferta de serviços familiares e comunitários. A inclusão social através da
capacitação e inserção no mundo do trabalho, promovendo a autonomia e autoestima do
usuário. O Instituto oferece cursos e oficinas para os usuários como Artesanato,
informática adaptada, alfabetização em Braille, oficinas esportivas, orientação e
mobilidade, oficina de música, oficina de atividades da vida diária, sala de Recursos.
Estas oficinas visam garantir a melhoria da qualidade de vida da pessoa com
deficiência, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania, fortalecimento de
vínculos, procurando estimular o seu desenvolvimento, através da qualificação
profissional dentro de cada oficina, na capacidade produtiva e em suas potencialidades,
integrando-o de maneira inclusiva e mais ampla pelo atendimento de suas necessidades,
decorrentes da ausência ou insuficiência de renda, situação de extrema pobreza, não
acesso ao mundo do trabalho. A entidade atende hoje crianças, adolescentes, adultos e
idosos, de zero a terceira idade, onde temos atualmente 238 matriculados.
Com a missão de: Reabilitação, Habilitação e Inclusão de pessoas com deficiência
visual e respeitando as necessidades individuais e sociais, por meio de produtos e
serviços especializados que a instituição oferece. Buscamos a independência,
autonomia e autoestima dos nossos atendidos.
O Projeto de Inclusão da pessoa com deficiência é um programa busca consolidar
políticas públicas educacionais e sociais de orientação aos estudos e tarefa assistida em
meio aberto que visa minimizar a exposição de crianças, adolescentes e adultos em
situação de risco e vulnerabilidade. Nossas atividades são de cunho educativo, com
oficinas que funcionam em paralelo as salas de recursos de Braille que visam ampliar o
conhecimento formal, cultural, lúdico e o sucesso educacional.
Através da Reabilitação Visual, as salas de Recursos de Braille, oficinas e centro dia, os
atendidos terão suas responsabilidades e possam ter sucesso na área da assistência
social, aprendizado, socialização e inclusão social. Hoje nossa demanda é de até 07
usuários de Nova Granada e a permanência das mesmas na Instituição é de acordo com
a necessidade de cada indivíduo.
O Projeto será executado nas dependências da instituição, sito a Rua Cléo de
Oliveiro Roma, 200 Jardim Morumbi, CEP: 15090-230 nesta cidade de São José do Rio
Preto.

JUSTIFICATIVA
O Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores existe a 69 anos atendendo deficientes
visuais totais ou baixa visão, habilitando e reabilitando e alfabetizando em Braille.
Nossa demanda se estende em todos os bairros de Rio Preto e todas as cidades da
região, pois somos um Centro Regional de Referência em deficiência visual.
Atendemos desde a estimulação precoce até o apoio e orientação a família. Oferecemos
suporte a toda rede municipal em orientação e reforço pedagógico, como também os
atendimentos com a equipe multidisciplinar, pois entendemos que a o trabalho de
reabilitação e socialização têm que andar juntos para que aja um crescimento do
deficiente visual facilitando com isso a inclusão no mercado de trabalho e também uma
inclusão social em todos os seus aspectos.
Atendendo com este Plano de Trabalho crianças, adolescentes e adultos no contra
período escolar nas salas de recursos, nas oficinas e no centro dia.
Solicitamos junto a esta Prefeitura do Município de Nova Granada este plano de
trabalho para pagamento de Recursos Humanos.
Metas
Atender até 7 deficientes visuais do município de Nova Granada, com possibilidade de
ampliar as vagas de acordo com a demanda.
Atendemos de segunda a sexta feira das 7:30h as 17:00h em três salas de recursos ,
centro dia e reabilitação visual. Temos crianças na idade escolar e matriculadas no
ensino regular/Municipal/Estadual e ou particular, temos adultos e idosos. Nossa
regulação abrange cerca de 103 municípios da região de São José do Rio Preto. Existem
casos fora da regulação que atendemos e orientamos pela causa e por distancia de outra
Instituição. O funcionamento destas salas acontece sempre de segunda a sexta feira.
Esses atendidos participam de todas as atividades oferecidas pela instituição (Braille,
Sorobã, Tecnologia Assistiva, Artesanato, Música, Informática, Orientação e
Mobilidade, Terapia ocupacional, Psicologia e Assistência Social). Os profissionais que
atuam na instituição também orientam escolas e dão suporte de qual material é mais
adequado para cada aluno.
Cronograma de Atividade

Atividades
Atendimento/ Avaliação
Atendimento e orientação individual
Grupo de mães
Visitas Domiciliares
Salas de Recursos – Reabilitação Visual
Oficina de Informática e Tecnologia
Assistiva- Reabilitação
Oficina de orientação e mobilidade –
Reabilitação
Oficina de Educação Física- Reabilitação
Oficina de Judô
Oficina de Atividades da vida autônoma
Reabilitação

Horários
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Qua.

Qui.

Sex.

Período integral
Ás 07h30min e 13h00min
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Diariamente
1 vez por mês
Quinzenal
Diariamente
Diariamente

x x x x X X x x x x
x
x
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x
x

Diariamente

X x X

1 vez na semana
1 vez na semana
Diariamente (exceto segunda de tarde)

X X
X X
Manhã e Tarde

X x X

X x

Oficina de Artesanato

2 vezes na semana

Oficina de Musica

3 vezes na semana

Reuniões de Equipe

Uma vez na semana – terça as 7:00 as 08:00

Terça Manha
Sexta Tarde
Segunda Manha
Terça e Quarta Integral

Período: 12 meses (de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017)
Público Alvo:
Pessoa com Deficiência visual total e ou com baixa visão, deficiência intelectual
associada à visual.
Dados cadastrais da OSC, de seu representante legal e do responsável técnico pelo
projeto ou pela atividade abrangidos pela parceria:

Dados Cadastrais da Instituição Proponente

Nome da Instituição Proponente: Instituto
Riopretense dos Cegos Trabalhadores

CNPJ:
47.521.935/001/87

Casa de Euripedes
Endereço
Rua: Cléo de Oliveira Roma, 200

49.066.327/0001-55
CEP:
15090-230

Telefone: 17- 33555000

15.084-260
E-mail institucional:
irct_@hotmail.com

Fax

casadeeuripedes@hotmail.com
Nº A g ê n c i a
Nº Conta Corrente
2502-x
3826-1
0057-4
43.191-5
Nome do Responsável Legal da Instituição Proponente:
Banco
do Brasil
43.191-5
Romiro
Pedro da Silva
Banco*
Banco do Brasil

Função
RG:
Marcia Figueiras Pacheco
Presidente
4.566.068-2
Presidente
Telefone:
Celular:
(17) 3355-5000
(17) 991897195

CPF

Endereço Residencial: Rua Portugal, 110 ap 44

casadeeuripedes@hotmail.com
CEP:15084-070

Bom Jardim
Telefone:
17- 33555000

151.536.658-87
E-mail romiro.irct@gmail.com

Vigência do Plano de Trabalho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Responsável Técnico pela execução do Plano de Trabalho
Neiva Regina Olher Rodrigues
Função
Assistente Social
Telefone:
Assistente Social
17 33555000

RG:
19.584.099-9
11.236.002
Celular:
991083252

CPF:
133.468.278-01
E-mail
institucional:
051.187.146-56
Captacaoderecursos.irct@gmail.com

( )
N° registro no Conselho

Formação
Assistente Social

Profissional: CRESS 26.518

Assistente Social
Marilia Ramos Gonçalves
50639
CRESS
Gestor Responsável Pela Instituição e Execução do Plano
de -Trabalho
Nome:
Romiro Pedro da Silva

RG:
4.566.068-2

Função:
Gerente Executivo

Telefone:
(17) 3355-5000

E-mail:
romiro.irct@gmail.com
Dados Cadastrais do Concedente

Celular:
99189-7195

Concedente:
Prefeitura Municipal de Nova Granada
Endereço: Praça São Benedito, 417 Centro

CNPJ: 45.147.733/0001-91

Telefone: (17) 32625200
Nome do Responsável pelo Órgão: Dra. Tânia
Toledo Yugar.

Cargo:Prefeita

Nacionalidade: Brasileira

