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SOCORROS E DESASTRES 

Nos dias 04 e 06 de Agosto de 2015, foi realizada o Curso Básico de Primeiros Socorros de 40 
horas na Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Município de Itaguaí - RJ; 

Dia Matéria Instrutor 

04/08/2015 Revisão da matéria Douglas Souza 

06/08/2015 Prova escrita e prova prática Douglas Souza 

No dia 12 de Agosto de 2015, foi realizado um simulado de mesa no CESTGEM no DGDeC com 
a participação do Gestor Alvarez Negreiros; 

No dia 13 de Agosto de 2015, foi realizada a reunião no CML (Comando Militar do Leste) sobre o 
preparativo sobre o desfile Cívico-Militar do 07 de Setembro, e na parte da noite com os 
voluntários atuantes do Departamento Estadual de Socorros e Desastres com presença de 08 
voluntários na reunião: 

No dia 14 de Agosto de 2015, foi realizada uma reunião de parceira com a empresa ICM RIO 
(Parque Nacional da Floresta da Tijuca – RJ); 

No dia 15 e 16 de Agosto de 2015, foi realizada a parte teórica do Curso de Resgate em 
Situações Adversas na Instituição com presença de 07 voluntários ajudando nas instruções; 

No dia 18 de Agosto de 2015, foi realizada uma reunião com o Senhor Presidente Luiz Alberto 
Sampaio e a Senhora Secretária Geral Lilian Bastos sobre o planejamento estratégico do 
Departamento Estadual de Socorros e Desastres; 

No dia 19, 21 e 26 de Agosto de 2015, foi administrando Noções Básicas de Primeiros Socorros 
em Crianças no Curso Básico de Babá, Berçarista e Baby Sitter: 

Dia Matéria Monitor 

19/08/2015 
Noções Básicas de Primeiros Socorros em Crianças e Prevenção 

de acidentes domésticos 
Fernando 

Santos 

21/08/2015 Revisão de prevenção de acidentes domésticos e parte prática 
Fernando 

Santos 

26/08/2015 Revisão da matéria e prova escrita 
Fernando 

Santos 

 

No dia 19, 21, 24, 26, 28 e 31 de Agosto de 2015, participação do colaborador Fernando Santos 
no Projeto Primeiros Socorros nas Escolas: 
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Dia Matéria Escola 
Número de 

Alunos 

19/08/2015 Não teve PSE 
CIEP Doutor Adelino da Palma 

Carlos 
* 

21/08/2015 
Juventude, Primeiros Socorros e 

Higienização “auxiliando”. 
Escola Municipal Embaixador Ítalo 

Zappa (Vargem Pequena – RJ) 
28 

24/08/2015 Juventude e Primeiros Socorros 
CIEP Maestrinha Chiquinha 

Gonzada (Bangu – RJ) 
30 

26/08/2015 Juventude 
CIEP Professor Fábio César 

Pacífico (Campo Grande – RJ) 
40 

28/08/2015 Juventude e Higienização 
CIEP Armindo Marcilio Doutel de 
Andrade (Campo Grande – RJ) 

38 

31/08/2015 Não teve PSE 
Escola Municipal João Gualberto 

do Amaral (Paciência – RJ) 
** 

 19/08/2015, não estava agendado esse CIEP só no dia seguinte; 

 31/08/2015 foi cancelado o PSE por motivo de segurança, por que estava tendo operação 
policial na área. 

No dia 21, 22 e 23 de Agosto de 2015, no dia 21/08/2015 os alunos e equipe de instrução do 
Curso de Resgate em Situações Adversas pernoitaram na Instituição, nos dias 22 e 23/08/2015 
foi realizada a parte prática do Curso de Resgate em Situações Adversas no Sítio Chaminé no 
município de Itaguaí e teve 20 alunos e presença de 17 voluntários no apoio;  

No dia 20 de Agosto de 2015, ensaio técnico para o desfile cívico-militar de 07 de Setembro nas 
seguintes turmas 45 e 50 na parte da manhã; 

No dia 27 de Agosto de 2015, foi realizada a reunião na parte de manhã ASSECAMP para o 
simulado dos socorrista da empresa ALE COMBUSTIVEL em Duque de Caxias, na parte da tarde 
a reunião no CML (Comando Militar do Leste) sobre os últimos preparativos sobre o desfile 
Cívico-Militar de 07 de Setembro, Coordenador Douglas Souza junto com as voluntárias do 
Maranhão fizeram a visita na área do curso de Resgate em Situações Adversas no Sítio Chaminé 
e depois foram fazer o reconhecimento da área do Curso de Resgate em difícil acesso em 
Petrópolis e na parte da noite deve o treinamento para o desfile cívico-militar de 07 de Setembro; 

No dia 28 de Agosto de 2015, foi realizado um Suporte Básico de Vida na SIPAT de Nova Nova 
América foi administrado por Douglas Souza e auxiliado por Fernando Santos e Fabrícia 
Cerqueira e na parte de manhã e da noite foi realizada a parte do treinamento da Escola Técnica 
de Enfermagem das seguintes turmas 45, 50 e 51; 
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No dia 29 de Agosto de 2015, foi realizado o FBI (Formação Básica Institucional) para os 
voluntários novos, e teve com participação o colaborador Fernando Santos auxiliando a Gestora 
Monica Guimarães do Departamento Estadual de Voluntariado. 
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VOLUNTARIADO 

Entrevistas Iniciais e Reuniões com Voluntários 

No período de 01 a 31/08/2015 foram realizadas 28 entrevistas iniciais com voluntários e feitos 
alguns contatos para recadastramento de colaboradores que estariam interessados em retornar à 
Instituição. Durante esse primeiro momento, procurou-se enfatizar as questões relacionadas ao 
perfil, habilidades e interesses do candidato. Além disto, alguns esclarecimentos foram dados no 
que se refere aos Departamentos operacionais e seus projetos, bem como sobre atividades que 
poderiam ser desenvolvidas a nível interno, na Filial. Quatro reuniões aconteceram durante este 
período, envolvendo a participação de voluntários que passaram a conhecer a rotina do 
Departamento, bem como apoiaram o planejamento de  atividades a serem desenvolvidas de 
acordo com ideias e propostas apresentadas pelos demais.        

 

Convocação de Voluntários  

Atendendo a solicitações dos Departamentos, voluntários foram captados para atividades internas 
e externas segundo demanda de seus Gestores: Triagem de roupas, Organização da nova 
biblioteca, Capacitação para o PSE, apoio às Ações Sociais da Prefeitura na área programática 
do Centro da Cidade do Rio de Janeiro, Desfile de Sete de Setembro, Vítimas para simulados de 
Primeiros Socorros, Programa “Restabelecimento de Contatos Familiares”, Programa “Fique 
Seguro”, Instrutores e Palestrantes do Projeto “Pepjovem”.      

 

Atualização de contatos com Voluntários 

Por e-mail e telefone, voluntários foram agendados para recadastramento e inserção em escalas 
de trabalho onde a participação de recursos humanos se fazia necessário.  

 

Formação Básica Institucional 

No dia 29/8/2015 foi realizado o Curso de Formação Básica Institucional, contando com a 
presença de sessenta e oito pessoas interessadas em participar do Voluntariado da Cruz 
Vermelha, através de seus Departamentos.   

Quarenta e quatro novos alunos da Escola de Enfermagem aderiram às atividades institucionais, 
através da realização da entrevista inicial do Departamento. 
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SERVIÇO SOCIAL 

Atividades de Rotina 

Durante o mês de agosto, entre os dias 03 e 31, o Departamento manteve a sua rotina diária, 
a fim de garantir o cumprimento da dinâmica de trabalho imposta pelo dia a dia da Instituição. 
Estas atividades diárias incluem o e envio e resposta a e-mails (demanda interna e externa), 
visita aos Departamentos da Instituição, a fim de contribuir com as possíveis demandas dos 
mesmos, participação em reuniões entre Departamentos, estudo semanal para 
desenvolvimento de programas relevantes para o projeto do Serviço Social na Cruz Vermelha 
Brasileira, realização de contato com outras instituições de cunho social, a fim de formarmos e 
consolidarmos uma rede de atendimento, elaboração de relatórios de prestação de contas das 
viagens realizadas pelo representante do Departamento e de suas atividades mensais, 
efetuação de viagens ao norte fluminense para acompanhar a aquisição de materiais para 
instituições da região, realizações de visitas institucionais e retirada e entrega de doações 
para entidades e famílias que procuraram o auxílio do Departamento na Cruz Vermelha. 

 

      Reuniões 

 04/08 – Reunião com o grupo de trabalho que acompanha o processo do pedido do 
CEBAS pela Instituição (secretária geral, voluntariado, serviço social) e representante da 
Assistência. 

 05/08 – Reunião com representante do Departamento de Voluntariado sobre pedido de 
voluntários para ação social que está sendo organizada por uma Instituição religiosa em 
Caxias. 

 06/08 – Reunião com o Presidente da Cruz Vermelha Brasileira- RJ para apresentar o 
esboço dos projetos “anjos da guarda” e “liberdade sobre rodas” a fim de verificar a 
viabilidade de execução dos mesmos. 

 10/08 – Reunião com a Secretária Geral sobre % de bolsas disponíveis na escola técnica 
de enfermagem. 

 11/08 – Reunião com representantes do Departamento de Primeiros Socorros e escola 
técnica de enfermagem. 
13/08 - Reunião com representante do Departamento de Comunicação Social. 

 13/08 – Reunião com representante do Departamento de Socorros e Desastres. 

 13/08 – Reunião com Diretor da Escola de Enfermagem sobre formas de encaminhamento 
para o programa de bolsas de estudos. 

 14/08 – Reunião com Secretário de Governo em São Gonçalo.  

 18/08 – Reunião com secretária geral e representante da escola para elaboração de 
critérios de elegibilidade para a candidatura à bolsa de estudo da escola técnica de 
enfermagem. 

 20/08 – Reunião com o Presidente da ONG- Suporte Emergencial Pré-Hospitalar Salvando 
Vidas – GRV, que tem a sua sede em Campos e que atua em diversas instituições da 
região. 

 24/08 – Reunião com Estudantes de Serviço Social da Universidade Castelo Branco – para 
firmarmos uma parceria nos acompanhamentos de atividades curriculares. 

 25/08 – Reunião com o corpo Técnico da Escola de Enfermagem – procedimentos em 
ocasião de licença. 

 25/08 – Reunião de Departamentos. 
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 28/08 – reunião com representante do Departamento de Comunicação Social – elaboração 
de campanha de doação para a festa de 15 anos social, para os adolescentes que 
encontram-se em casas de acolhimento no município de Campos dos Goytacazes. 
 

Acompanhamento de Processos 

O Departamento está acompanhando o andamento das obras de melhoria e adequação do 
espaço da lavanderia do Asilo Monsenhor Severino (esta obra foi uma exigência do Ministério 
Público) e iniciarmos o acompanhamento das compras de materiais para o Asilo do Carmo. Por 
conta dessas demandas, o Departamento realizou duas (02) viagens ao Município de Campos 
dos Goytacazes. 

Formação de Rede 

Ao longo do Mês, o Departamento realizou visita à Supervia, Receita Federal, a sede do RioCap, 
ao Rotary Club de São João de Meriti, Casa Show do Centro e ao Casa Show. 

Visitas às Instituições Sociais  

No dia 14/08 o Departamento realizou visitas institucionais no município de São Gonçalo, que 
contatou o Departamento ao longo do mês. Visitamos o Lar Batista que desenvolve dois projetos 
sociais, o acolhimento de idosos e as terças e quintas o projeto cultural para jovens das 
comunidades do entorno da sede do projeto, onde aprendem pintura e dança. 

Ainda no dia 14/08 visitamos a Casa de Ana que é um projeto cultural com crianças e 
adolescentes moradores da Comunidade de Cerâmica em São Gonçalo, onde os mesmos se 
dirigem no contra turno escolar e lá recebem alimentação e são administradas oficinas culturais 
de acordo com o perfil de cada jovem. 

Visita Domiciliar/Hospitalar 

No dia 25 de agosto o Departamento realizou visita hospitalar a jovem que procurou a Instituição 
no final do mês de julho e, desde então, vem sendo acompanhada pela equipe técnica da casa, 
através de doações, encaminhamentos, atendimentos sociais, orientações sobre benefícios e 
visitas domiciliares. No dia 15 de setembro, a jovem que encontra va-se grávida de 8 meses, foi 
internada no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, onde teve o seu parto 
antecipado por complicações em seu estado de saúde. Após o parto, a jovem precisou manter-se 
internada devido a infecções que contraiu. Sua filha nasceu com baixo peso e com dificuldades 
na respiração, por não estar com os pulmões maduro para seu funcionamento completo e, 
precisou ficar internada na UTI neonatal. Os Departamentos de serviço social e voluntariado 
permanecem realizando visitas hospitalares a esta família. 

Entrevista para bolsa de Estudos: 

Dando continuidade as entrevistas sociais para a confecção de parecer de bolsas de estudo para 
a escola técnica de enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira – RJ, o Departamento realizou no 
mês de agosto quatro (4) entrevistas sociais, as alunas que receberam parecer favorável à bolsa 
de estudos. Os outros dois casos que foram analisados não cumpriram os requisitos básicos para 
dar entrada no pedido de bolsa de estudos, sendo assim, foram esclarecidas sobre quais são os 
requisitos necessários para formalizar um pedido de bolsa e orientadas a retornar ao 
Departamento assim que cumprissem com as requisições exigidas a fim de darmos 
prosseguimento a esse processo. 
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Atendimento Social: 

O Departamento realiza atendimentos sociais, a fim de darmos orientações, pareceres, 
encaminhamentos etc.  

 No dia três de agosto, recebemos uma família, que buscou orientações do serviço social 
sobre como funciona o programa de bolsas de estudo da Instituição e buscando 
informações sobre as disciplinas do curso técnico de enfermagem e questões sobre 
equivalência de matérias. Ele foi orientado sobre as questões pertinentes ao Departamento 
(bolsas de estudo) e encaminhado ao corpo técnico da escola técnica de enfermagem para 
obter informações sobre as demais questões. 

 No dia quatro de agosto, recebemos uma Sra, representante da Igreja Missão Socorrista 
Evangélica em Jardim Rotsen (Duque de Caxias) que solicitou algumas orientações sobre 
o SISREG, uma vez que a mesma gostaria de obter atendimento médico em um hospital 
específico. Elucidamos suas dúvidas sobre como proceder e a mesma ficou de nos 
encaminhar um pedido de voluntários para uma ação social que sua igreja vai realizar no 
mês de setembro. Este pedido nos foi encaminhado e repassado para a Secretária Geral. 

 No dia trinta e um de agosto recebemos uma Sra. que pediu orientações de como 
encaminhar um pedido de doações para um centro de recuperação de dependentes 
químicos na Ilha do Governador. Ela foi devidamente orientada pelo Departamento. 

Doações (recebidas) 

O Departamento realizou contato com algumas instituições a fim de captar alguns materiais 
específicos para doações. Recebemos a doações de vasos sanitários da Casa Show do Centro e 
recebemos 534 fraldas descartáveis (adulto e infantil) do Rotary Club de São João de Meriti. 

 

Doações (entregues) 

No dia dezessete de agosto o Departamento realizou a entrega de uma cesta básica para uma 
senhora. Este pedido de doações foi encaminhado pelo Departamento de Psicologia que 
identificou essa demanda durante atendimento psicológico realizado com a mesma. 

Seguindo o calendário do projeto de reestruturação e apoio a instituições do norte e noroeste do 
estado, realizado através de uma parceria entre o RioCap e a Cruz Vermelha Brasileira – RJ, no 
dia vinte de agosto o Departamento realizou a entrega de doações de roupas, sapatos, 
brinquedos e livros para a Casa de Acolhimento Portal da Infância em Campos dos Goytacazes. 
Atualmente, esta Instituição atende a dezessete crianças que se encontram destituídas do pátrio 
poder. Esta foi a primeira etapa de doações para esta Instituição. 

No dia trinta e um de agosto o Departamento realizou a doação de trinta e seis fraldas 
descartáveis tam. “G” para a Sra. Ingrid Lemos, moradora da Comunidade de Parada de Lucas. 
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COMISSÃO DE APOIO AS FILIAIS E COORDENAÇÕES 

 Envio de e-mail lembrando as Filiais da necessidade da Renovação dos terços vencidos; 

 Recebemos o relatório de atividades da Filial de Nova Friburgo, referente ao mês de Maio 
(03/08) 
 

 Pedimos esclarecimento a Filial de Duque de Caxias a respeito de cartas de reclamações 
que recebemos sobre cursos na Filial Municipal; (06/08) Até o fechamento deste relatório a 
Filial não se pronunciou; 
 

 Convidamos todas as Coordenações e Filiais a enviarem representantes para o Curso de 
Formação Básica Institucional (FBI) que ocorreu no dia 29/08. Enviaram representantes o 
município de São João de Meriti e Porto Real;(06/08) 
 

 Recebemos do presidente da Filial de Japeri, o Sr Damião de Souza, o relatório de 
atividades referente ao ano de 2014 e 2015 (27/08) 
 

 Envio de notificação a Filial de Duque de Caxias para a devolução do carro emprestado; 
 

 Reunião com a Filial de Iguaba Grande (12/08) 
 

 Reunião na Nacional sobre o “Fique Seguro” (13 e 20/08) 
 

 Reunião com a Filial de São Gonçalo (07, 19 e 24/08) – Novos rumos para Filial, Questão 
de Documentação, Entrega de prestação de contas. 
 

 Seminário sobre Determinantes Sociais – SMS RJ – (26/08) 
 

 Reunião com a Coordenação de Araruama; 
 

 Organização e atualização do cadastro das Filiais e Coordenações no Estado do RJ; 
 

  Orientação as Filiais e Coordenações que as solicitam; 
 

 Resposta ás mensagens enviadas para o e-mail: cafc@cruzvermelharj.org.br 
 

 Envio de ofícios e correspondências para as Filiais e Coordenações; 
 

 Contato com as Filiais de Resende, Nova Friburgo e Iguaba Grande a respeito da ida da 
Exposição de Fotos da Historia da CVB para os seus municípios; Até o fechamento deste 
relatório apenas a Filial de Nova Friburgo não havia enviado a confirmação; 

mailto:cafc@cruzvermelharj.org.br


 

 

 

 

 

 

A pedido da Nacional encaminhamos o seguinte ofício para as Filiais e Coordenações, a respeito 
do Seminário Nacional de Primeiros Socorros: (14/08) 

 

Equipe da Comissão de Apoio as Filiais e Coordenações: 
José Jorge de Souza 
Jennifer Fernandes 

  

A pedido da Nacional encaminhamos o 
seguinte ofício para as Filiais de Barra Mansa, 
Resende e Volta Redonda: (07/08) 
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JUVENTUDE 

O mês de agosto o Departamento de Juventude teve seu foco principal no fechamento de 
estatísticas da Operação Cruz Vermelha Viva, porém nos subdividimos para elaborar outras 
atividades que já estavam em nosso calendário. 

Orfanato | Santa Rita de Cássia 

Realizamos no dia 21 de agosto uma visita com recreação no orfanato Santa Rita de Cássia. O 
orfanato situado na Praça Seca abriga oitenta e cinco meninas e possui uma ótima estrutura, com 
bicicletário e um pátio para brincadeiras. 
A primeira visita de uma equipe da Cruz Vermelha ao local foi feita pelo Assistente Social, que 
indicou a realização de atividades para recreação das meninas. 
A atividade contou com a presença de quinze voluntários da Juventude, que realizaram atividades 
lúdicas como brincadeiras, pinturas e gincanas educativas. 

Palestra | Colégio Santo dos Anjos 

No dia 11 de agosto em comemoração ao Dia do Estudante o Departamento de Juventude foi 
convidado para ministrar uma palestra reflexiva no Fórum “ Jovem que Faz’’  no colégio Santos 
dos Anjos. Os previligiados foram os alunos do 8° e 9° ano do segundo segmento do Ensino 
Fundamental e todos os alunos do Enisno Médio. A palestra aconteceu no terceiro tempo de aula 
no Centro Cultural, onde com a presença do Gestor do Departamento Estadual de Primeiros 
Socorros Israel Elsuffi e  Coordeenadora Administrativa  do Departamento de Juventude Ludmylla 
Andrade discorreram sobre as motivações que os levaram a fazer a escolha de, livremente, 
assumirem compromisso de vida com a Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Festival Carioca | Contação de Histórias 

O Departamento de Juventude iniciou um parceria com um grupo de contadoras de histórias, no 
dia 30 de agosto foi elaborado na praça da Cruz vermelha a segunda edição do Festival Carioca 
de Contação de Histórias que desta vez teve apoio de logistíca e mídia pela Cruz Vermelha 
Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro. A idéia principal desta parceria e de criar um curso/ 
oficina de contação de histórias para capacitar nossos voluntários e incluir mais um item em 
nossos projetos.  O evento foi introduzido por um café da manhã coletivo, onde o público e 
moradores de rua puderam participar. Em seguida os contadores de histórias e artistas 
convidados iniciaram suas apresentações com a Roda de Saberes, Transição Poética e a 
abertura do Picadeiro de Histórias. Os expectadores se reuniram também em duas tendas, onde 
puderam ouvir contos e poesias. O evento foi finalizado com a apresentação de grupos de teatro 
e músicos, que foram muito bem recebidos e aplaudidos pelos expectadores, que se divertiram e 
interagiram com o espetáculo. 
 
Semana das Crianças 

A Semana das Crianças é um projeto do Departamento de Juventude da Cruz Vermelha 
Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro, cuja raiz se encontra na ação do Dia das Crianças 
realizado anualmente na Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro).Com o sucesso desta ação e 
seguindo demanda dos próprios voluntários foi-se pensada uma expansão deste projeto, 
abordando temáticas diferentes em públicos mais específicos, passando a atuar em três locais: 
parques, escolas e orfanatos. Nascendo assim projeto, que durante a semana do Dia das 
Crianças (12 de Outubro) são realizadas a Ação do Dia das Crianças, Ação Social e o Dia da 
Leitura. 
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Além das atividades supracitadas também é feita a campanha anual de doação de 

brinquedos e livros, que tem na Semana das Crianças sua principal destinação.  No mês de 
outubro teremos uma incrível tarefa de realizar com êxito a Semana das Crianças. Para dar 
continuidade ao que fazemos em todos os anos, já iniciamos  reuniões estratégias com nossos 
voluntários, que por sua vez estenderam o campo de ideias mais sem mexer em nossa estrutura 
atual. No dia 25 de agosto elaboramos uma reunião com voluntários e com o Departamento de 
Comunicação para desenvolver nosso cronograma de atividades e planejamentos para elaborar o 
Dia das Crianças no dia 12 de Outubro que acontece na Quinta da Boa Vista e a Semana das 
Crianças que acontecem em orfanatos e escolas simultaneamente nos dias 01,03,05,07,09 e 11 
de Outubro. 

Revista Edição Especial | Operação Cruz Vermelha Viva 
 
A Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do Rio de Janeiro irá elaborar uma revista edição 
especial com todos os dados e estatísticas obtidas na Operação Cruz Vermelha Viva. O 
Departamento de Comunicação solicitou uma reunião para alinhar todas as informações da 
Operação, dentre essas informações estavam: 

 
 
 

 Número de Visitas Domiciliares 

 Hipertensos 

 Diabéticos 

 Os que possuem água encanada 

 Quantidade de Turmas de Primeiros Socorros 

 Palestras 

 Ações Sociais 

 Roda de Conversas 

 Moradores de uma residência 

 Alcoólicos 

 Tabagistas 
 

Ação Social Em Valença | Sexta Segura 

Dentre os dias 14 e 15 de agosto, o Departamento de Juventude da Cruz Vermelha Brasileira – 
Rio de Janeiro atuou com o Projeto Sexta Segura na cidade de Valença, no Rio de Janeiro. O 
Projeto Sexta Segura fez parte de uma Ação Social que foi realizada na cidade. 
A Ação Social promovida pela Cruz Vermelha em Valença ocorreu na festa da padroeira da 
cidade, e os voluntários da Instituição realizaram verificação de Pressão Arterial, Teste de 
Glicemia e atendimento odontológico no odontomóvel. 
Na noite de 14 de agosto, os voluntários distribuíram cerca de 400 preservativos na festa da 
padroeira da cidade, e um trabalho de abordagem e conscientização foi realizado, com um 
modelo pedagógico sobre a importância e razão do projeto. 
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SECRETARIA GERAL 

 Administração Ordinária da Filial 

 Chegada VIVA 

 Contatos HMI 

 Formatura Cuidador Social – 4/8 

 Audiências: Cantagalo – 06/8 – 02 
                                          Rio – 25/8 

 Reforma dos carros 

 FBI _ Liga Stos Anjos – 10/8 

 Mesa Redonda Stos Anjos – 11/8 

 Abertura PEPJOVEM – 12/8 

 Abertura novo curso de Cuidador Social 

 Ação Social em Valença – 15/8 

 Finalização do Acordo de Cooperação 

 Acompanhamento da ETE 

 Atendimentos dos pedidos de doação 

 Capacitação em Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde 

 Reunião do Conselho de Segurança 

 Acompanhamento administrativo, manutenção e de pessoal 

 Liberação de veículos/Compra de materiais 

 Suporte às atividades  

 Campanha do Agasalho – Entrega de agasalhos para as filiais e coordenações 

 Caminhão com roupas para Campos 

 Feira de Saúde – 8/8 
 
Apoio às Filiais/Coordenações: 
Coordenação de Suruí 
Iguaba Gde 
Coordenação de Araruama 
Niterói 
Itaguaí 
 
CONTATOS: 
ELEVADORES ALPHA 
 
REUNIÕES: 
3/8 – Avaliação VIVA 
4/8 – CEBAS / Filantropia 
6/8 -  A M S  / Fique Comigo – CVB 
      - avaliação VIVA 6/8 
19/8 – CICV 
        - Presidência 
20/8 – CICV 
25/8 – DEPARTAMENTO 
27/8 – Conselho de Segurança 
         - CEIPARM 
29/8 – Reunião com os núcleos 

  Lilian Lourenço Bastos 
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PSICOLOGIA 

O CECOM em colaboração ao Departamento de Psicologia na capacitação dos estagiários de 
psicologia social e comunitária. Estevemos na UNIABEU para falar sobre Acesso Mais Seguro 
para 18 estagiárias que atuarão em equipes nos municípios de São João de Meriti, Belford Roxo 
e Duque de Caxias, duas supervisoras voluntárias da FESPsi e um coordenador da universidade. 

Reuniões com Coordenação UNIABEU e supervisoras voluntárias de psicologia com experiência 
na área, planejamento, organização e verificação da logística para inicio do estágio de campo 
junto às comunidades na Baixada Fluminense. Com início na segunda semana de agosto. 

  
 

Recebi e entrevistei novos voluntários para o Departamento de Psicologia. 

 

Palestra de Dependência Química com a equipe do Projeto Recomeçar: 

AS DROGAS DOMINANDO A SOCIEDADE. ATÉ ONDE 
VAMOS? 

Fernanda Romano – psicóloga, pós-graduada em 
Dependência Química e Segurança Pública 

Zuleika Bolinger – terapeuta especialista em 
Dependência Química 

 

 

 

 

 

Reunião com voluntária líder do projeto clínico do 
consultório psicológico para avaliação do mesmo depois de 20 meses de funcionamento. Foi 
avaliado local para melhor atendimento da população. Neste período identificamos: 

Aproximadamente 450 pessoas inscritas; 
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Aproximadamente 400 pessoas triadas; 

Aproximadamente 50 pessoas não compareceram a triagem ou não foi conseguido contato 
posterior; 

Aproximadamente 392 pessoas iniciaram o tratamento psicológico; 

Firmamos acordo de cooperação no atendimento as mulheres vítimas de violência encaminhadas 
pelo CIAM e pelas DEAMs; 

Com muitas reservas, resistências e desconfianças, característico deste público, usuários e 
dependentes químicos vem procurando o consultório. 

 

Jornada de Psicologia 2015 na seção de Serviço de Seleção de Pessoal Marinha do Brasil 

 

  

Neste evento fui convidada a falar sobre Psicologia em 
Emergências e Desastres na Cruz Vermelha. 

 

 

 

  

Encontro de capacitação da equipe de voluntários psicólogos e estudantes da área – FESPsi: 

Tema: Simulado de atuação em situação de desastres  

Local: Foi escolhido o município de Petrópolis  

A data do encontro coincidiu com a Feira de Saúde da Filial Municipal. Nossa intenção era 
aproveitar a equipe reunida para ajudar com apoio psicológico.  
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Contamos sempre com a presença especial do Conselheiro Estadual Flaviano Alves e da 
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, especialmente com o Maj BM 
Gileno e o engenheiro Ricardo Correia para demonstrar como funciona uma sala de crise 
na Defesa Civil, como as agencias se organizam e se comunicam numa situação de 

desastre natural, como podemos ajudar, 
entre outros pontos importantes para 
saberem se articular e prestar o suporte 
psicológico necessário a todas as vítimas 
envolvidas primárias, secundárias e 
terciárias no cenário. 

               

Primeira reunião de estudos com uma 
equipe selecionada da FESPsi para atuarem em 
caso de desastres aéreos. Foi definindo metas, bibliografias, participação em simulados e 
método de treinamento tanto técnico psicológico como logístico. A equipe conta com 10 
psicólogos formados, bilíngues, e coordenados por uma voluntária com vasta experiência em 
gerenciamento de crise na Cia aérea Gol. 

28, 29 e 30 de agosto – Curso de Primeiros 
Socorros. Em parceria com o Departamento de 
Primeiros Socorros uma turma de 35 
psicólogos, entre voluntário e estagiário de 
psicologia social comunitária, foram 
capacitados na área.  
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ABORDAGEM PSICOLÓGICA AS PESSOAS ESPECIAIS EM SITUAÇÃO DE DESASTRES - 
Duas voluntárias de Psicologia, Mariana e Katia Lara, que trabalham com Especiais prepararam 
um treinamento em situações de desastres enfatizando os primeiros socorros psicológicos a este 
público alvo.  
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PRIMEIROS SOCORROS 

ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL 
 

Mobilização dos instrutores de PS para as atividades previstas neste PoA 

Junto ao Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, os Instrutores da CVB-RJ se 
posicionaram quanto a realização de Cursos de Curta Duração dentro da Filial Estadual, 
propondo metodologias, conteúdos programáticos, temas, cargas horárias e outros. A construção 
do projeto tornou-se coletiva e permitiu que os voluntários tivessem espaço nas principais 
decisões. Estes cursos são vistos, por Israel El Suffi, muito mais do que uma ferramenta de 
comercialização para capitalização pela CVB-RJ, mas principalmente como uma maneira de 
promover contrapartidas e ajuda de custo aos instrutores que cotidianamente atuam em 
atividades voluntárias e gratuitas promovidas pelo Departamento. 

 

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL 
 

Manual de Primeiros Socorros 

Além da mobilização dos Instrutores de Primeiros Socorros para as atividades previstas no Plano 
Operativo Anual do Departamento, voluntários também estiveram na CVB-RJ para os últimos 
ajustes do novo Manual de Primeiros Socorros, atualizado e corrigido. Cerca de 8 voluntários 
participaram do processo de checagem, avaliação e correção quanto a ortografia, imagens, 
bibliografias e a própria parte técnica. O Manual está aos cuidados do Departamento de 
Comunicação para produção, impressão e distribuição. 

Colégio Santos Anjos 

No início de Agosto o Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, foi 
convidado a representar o Departamento de Primeiros Socorros no Fórum “Jovem que faz”, 
realizado no dia do estudante. O coordenador realizou uma palestra com o tema: Os 5 passos 
para mudar o mundo ao mudar a vida das pessoas ao seu redor. Mais de 100 crianças e 
adolescentes assistiram a palestra que contou também com o Dept. de Juventude da CVB-RJ. 

 

Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde 

Em Agosto mais 60 Agentes Comunitários de Saúde foram capacitados. Considerando os 
números enviados pela Defesa Civil Municipal, mais de 400 pessoas já foram capacitadas apenas 
em 2015. A capacitação faz parte do processo de implantação de expansão de Núcleos 
Comunitários de Defesa Civil no Município do Rio de Janeiro. 

Primeiros Socorros nas Escolas 

Cerca de 1100 alunos foram capacitados no mês de Agosto no Projeto Primeiros Socorros nas 
Escolas. O suporte básico à vida neste projeto possui uma linguagem totalmente adaptada ao 
público infantil. Os Instrutores de Primeiros Socorros receberão formação contínua com módulos 
que envolvem o desenvolvimento da didática e oratória para ensinar públicos infantis. 

A arte de ensinar crianças 
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O curso A arte de ensinar crianças surgiu como uma formação contínua para Instrutores de 
Primeiros Socorros. Posteriormente tornou-se um dos módulos do Curso de Formação de 
Monitores do Projeto Primeiros Socorros nas Escolas. Este curso consiste em três módulos que 
seguem o esquema TOD – Técnica, Oratória e Didática, ministrado por profissionais e estudantes 
das áreas de enfermagem, medicina, fonoaudiologia e pedagogia, além de Instrutores de 
Primeiros Socorros oriundos ou não da área de saúde. 

O módulo foi ministrado duas vezes no mês de Agosto e capacitou mais de 30 pessoas que 
atuarão no projeto nos meses de Setembro e Outubro. 

Apoio a Filiais Municipais 

 São Gonçalo 

Apoio técnico para implantação e execução do Projeto Primeiros Socorros (PSE) nas Escolas no 
Município, bem como capacitação de Policiais Rodoviários Federais. 

 Macaé 

Apoio técnico para implantação e execução do Projeto PSE no município. 

 Niterói 

Apoio técnico para potencializar a comercialização dos Primeiros Socorros como ferramenta de 
capitalização para a Filial, tanto para sustentabilidade, quanto para realização de atividades e 
projetos gratuitos e voluntários em parcerias com Instituições Públicas ou de 3º setor.  

 São João de Meriti 

Apoio técnico com a disponibilização de Instrutores de Primeiros Socorros para realização de 
atividades de Primeiros Socorros na região de São João de Meriti, bem como a 
comercialização de um curso de capacitação com carga horária de 20 horas. 

 Belford Roxo 

Apoio técnico para potencializar a comercialização dos Primeiros Socorros como ferramenta 
de capitalização para a Filial, tanto para sustentabilidade, quanto para realização de atividades 
e projetos gratuitos e voluntários em parcerias com Instituições Públicas ou de 3º setor.  

Ligas Acadêmicas de Trauma 

 Souza Marques 

O Departamento Estadual de Primeiros Socorros promoveu em mais um ano a capacitação de 
Prevenção de Acidentes e Técnicas Básicas de Primeiros Socorros. A capacitação contemplou 
mais de 20 estudantes da Liga do Trauma da Escola de Medicina Souza Marques. 

Está previsto para o mês de Setembro uma Oficina de Transporte de Acidentados. 

 Estácio de Sá 

A LUTREC,Liga Universitária de Trauma e Emergência da Universidade Estácio de Sá convidou o 
Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, a representar a Cruz Vermelha 
no I Simpósio para estudantes de Medicina do Campus João Uchoa. O coordenador falou sobre 
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os projetos do Departamento de Primeiros Socorros em 2015 e sobre as capacitações para Ligas 
Acadêmicas de Trauma para cerca de 100 estudantes. 

 Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante 

Alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante mais uma vez se capacitaram 
em Primeiros Socorros pela Cruz Vermelha Brasileira. O Departamento Estadual de Primeiros 
Socorros da CVB-RJ promoveu um treinamento com carga horária de 20 horas adaptado a 
realidade dos cadetes, mobilizando instrutores voluntários com grande expertise na área de 
urgências e emergências, além de alguns pertencerem ao quadro de funcionários da Marinha do 
Brasil. Novas turmas são esperadas ainda para 2015, visto que as divulgações despertaram o 
interesse de dezenas de alunos. 

Rede Estadual de Primeiros Socorros 

Mesorregião das Baixadas Litorâneas 

Dando continuidade ao processo de implantação e expansão da Rede Estadual de Primeiros 
Socorros na Mesorregião das Baixadas Litorâneas, em Agosto foram realizadas as avaliações de 
entrada para o Curso de Formação de Instrutores. O curso terá início no mesmo período que o 
realizado na CVB-RJ: no meio do mês de Setembro. A formação e formatura das turmas 2015.2 e 
2015.3 será realizado junto a última formação contínua de 2015, em Dezembro. 

Força Especial de Suporte Psicológico | Dept. de Psicologia 

Voluntários do Departamento Estadual de Psicologia da CVB-RJ foram capacitados em Primeiros 
Socorros nos mesmos moldes oferecidos a Ligas Acadêmicas de Trauma e, por exemplo, a 
alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. A capacitação com carga 
horária de 20 horas contemplou aproximadamente 40 voluntários em um curso intensivo que 
ocorreu no último final de semana do mês. 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL  

No início do mês o Departamento entrou em contato com a Wordpress e a Webnode para 
modificar o domínio que ainda possuímos no Wix.com, com isso conseguimos chegar até a 
pessoa que possui o domínio www.cruzvermelharj.org que informou que irá nos passar o acesso 
ao domínio e passar o controle do mesmo para nós. Estamos no aguardo da finalização deste 
processo. 

Ainda no início do mês, o Dpto passou por uma mudança na sala para que fosse mais bem 
distribuído o seu espaço. Com isso trabalhamos na reorganização de papeis, documentos, 
arquivos contidos nos dois principais computadores e backups, onde foi possível verificar a 
necessidade de formatação do notebook que imediatamente foi enviado ao TI.  

Com mais espaço no Dpto a sugestão que recebemos foi da criação de um noticiário curto a qual 
intitulamos de Minuto Cruz Vermelha, onde contamos sobre as atividades realizadas pela Cruz 
Vermelha, os seus Departamentos e notícias pelo mundo que englobam a Cruz Vermelha como 
um todo. 

Após a criação da camisa para o Projeto PEPJovem o layout utilizado para representar os 7 
princípios foi solicitado pelo Órgão Central através do Departamento de Comunicação Social. 

Assistência ao Dpto de Voluntariado e a Escola Técnica de Enfermagem com as atividades no 
auditório para apresentação de vídeos e slides. Além de uma breve participação explicando como 
interagimos com a Escola e como funciona o Dpto junto aos voluntários. 

Parte fundamental das atividades foi à criação de planilhas para melhor organização do trabalho. 
Hoje contamos com uma planilha de que organizam as atualizações do site, planilha de contatos 
de voluntário para Comunicação, agenda de entrevista com os Departamentos, um plano básico 
de atividades exercidas pelo Dpto diariamente, planilha de contatos de imprensa e uma planilha 
com a especificação da função exercida por cada colaborador. Finalizamos com a criação de um 
quadro onde nos mantemos informados, de forma visual, sobre as entrevista marcadas e o tempo 
de resposta de cada Departamento. 

Durante o mês entremos em contato e contamos com a participação de 13 voluntários na 
cobertura das atividades com foto e filmagem. Além de entrevistar novos voluntários. 

Com o intuito de elaborar novas campanhas, o Dpto pesquisou sobre empresas para o descarte 
de pilhas e remédios fora da validade ainda não obtivemos o retorno. 

Matérias e textos: 

 03/08 Aula inaugural das Turmas 49,50 e 51 (por Walquíria) 

 04/08 Entrega de Certificado da turma de Cuidador de Idosos oferecido às Comunidades 
(por Walquíria) 

 05/08 Matéria sobre Santana do Cariri – Operação VIVA (Por Clarissa) 

 07/08 Texto sobre a Campanha de Vacinação – Minuto Cruz Vermelha (Por Clarissa) 

 07/08 Texto sobre a ONG Dom Bosco (Por Clarissa) 

 13/08 Matéria Dpto CECOM (Por Clarissa) 

 13/08 Matéria Dpto Juventude (Por Clarissa) 

 17/08 Matéria Ação Social em Valença 

 17/08 Matéria sobre o Projeto PSE 

 18/08 Matéria sobre Curso de Cuidador de Idosos – A moradores de Comunidades (por 
Clarissa) 

http://www.cruzvermelharj.org/
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 24/08 Matéria sobre visita ao Orfanato Rita de Cássia (Por Clarissa) 

 24/08 Matéria Cursos Livres (Por Clarissa) 

 25/08 Matéria sobre curso de Primeiros Socorros para Faculdade Souza Marque e 
EFOMM (Por Clarissa) 

 25/08 Texto para sobre a Campanha: 15 anos Solidário (Por Clarissa) 

 27/08 Matéria sobre a divulgação do II Festival de Contação de Histórias (Por Clarissa)  

 31/08 Matéria sobre a realização do II Festival de Contação de História (Por Clarissa) 

 31/08 Matéria sobre a realização do Boteco Regional (Por Clarissa e Walquíria) 
 

Site: 

O site é atualizado diariamente sendo com matérias ou na edição de suas páginas, durante o mês 
as seguintes páginas foram atualizadas: 

 Página Relatório: Carregamento dos arquivos para a pág e organização do meses e ano a 
qual pertencem; 

 Página de Clipping: atualização diária com o que acontece na Cruz Vermelha do Brasil e 
do Mundo  

 Página de Notícias: publicação de matéria 

 Correção de botões e matérias 

 Correção do rodapé 

 Página inicial: publicação de matéria 

 Página inicial: Clipping CVB 

 Página inicial: Atualização do slide de fotos 

 Atualização do Calendário de Eventos 

 Atualização da página sobre Cursos Livres com datas e inserção dos e-mails corretamente 

 Atualização do logos dos parceiros  

 Criação de uma nova página de vídeos 

 Página de Psicologia: atualização de conteúdo 

 Criação de uma página específica para o Minuto Cruz Vermelha 

 Criação da Pagina do Departamento Estadual de Serviço Social 

 Página: História da Cruz Vermelha 

 Página: CICV – Atualização de conteúdo 

 Página: Federação – Atualização de conteúdo 

 Desativação da página de Balanço Patrimonial 

Site da escola: 

Com a decisão da Criação de um site específico para a Escola, no dia 15 de agosto, foram 
elaborados e realizada atualizações para o mesmo no qual se deu a criação do portal do aluno, 
central de atendimento dos alunos, atualização de matérias, conteúdos, reedição do logo e 
redefinição do menu inicial. 

Facebook: 
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Produção de Vídeos: 

 10/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #1 

 10/08 Edição do MCVB#1 

 12/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #2 

 13/08 Edição do MCVB#2 

 13/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #3 

 14/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #4 

 14/08 Edição do MCVB#3 

 18/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #5 

 19/08 Gravação do Minuto Cruz Vermelha #6 

Entrevistas 

 11/08 Almoxarifado 

 11/08 Juventude 

 12/08 Comissão de Apoio as Filiais e Coordenações 

 12/08 CECOM 

 13/08 Serviço Social 

 13/08 Cursos Livres (Neuci) 

 14/08 Socorros e Desastres 

 18/08 Secretária Geral 

 28/08 Primeiros Socorros 

Reuniões: 

 04/08 Reunião com o Presidente  

 05/08 Reunião Interna  

 05/08 Reunião com o Presidente  

 06/08 Reunião com a Diretoria 

 14/08 Reunião com voluntárias 

 16/08 Reunião com a Escola  

 16/08 Reunião Interna 

 16/08 Reunião com o Presidente 

 21/08 Reunião com Departamento de Juventude  

 26/08 Reunião com Departamento de Juventude 

 25/08 Reunião de Departamento 

 27/08 Reunião com o Presidente 

 28/08 Reunião Interna 

 31/08 Reunião com Jamile do CICV 

 

Cobertura de Evento: 

 01/08 Cobertura da aula inaugural da ETE - turma 49 

 03/08 Cobertura da aula inaugural da ETE - turma 50 e 51 

 04/08 Cobertura da Entrega de Certificado do Curso de Cuidador de Idosos oferecido às 
Comunidades 
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 10/08 Cobertura da Vista Guiada  

 12/08 Cobertura da aula inaugural do PEPJovem  

 13/08 Cobertura da apresentação de trabalho de estágio da ETE 

 15/08 Cobertura do Curso de Primeiros Socorros com a Faculdade Souza Marques 

 21/08 Cobertura a vista ao Orfanato Santa Rita de Cássia 

 22/08 Cobertura do Curso de Primeiros Socorros para alunos da EFOMM 

 22/08 Cobertura do Curso: Arte de ensinar para crianças 

 23/08 Cobertura do Curso de Primeiros Socorros para alunos da EFOMM 

 27/08 Cobertura do Conselho de Segurança Pública Centro/Lapa 

 30/08 Cobertura do II Festival Carioca  

 30/08 Cobertura do Botecos Regionais  
 

 

Demanda Constante: 

 Manutenção de domínios, hospedagens e e-mails 

 Resposta e encaminhamentos de e-mails 

 Envio de comunicados aos demais Departamentos 

 Atualização de mídias sociais 

 Confecção de certificados e diplomas 

 Produção de relatórios e boletim interno 

 Confecção de crachás / credenciais / carteirinhas escolar 

 Produção de cartão de visita 

 Criação de layout para o Certificado da Operação VIVA 

 Layout da camisa para o PEPJovem  

 Atualização de datas Cursos Livres (Primeiros Socorros, Cuidador de Idosos, Massoterapia, 

Imobilização Ortopédica, Berçarista, APH e Necropsia) 

 Suporte às Filiais de Itaboraí e São Gonçalo 

 Convite para aula inaugural PEPJovem 

 Fotografar os alunos para a produção da carteirinha do PEPJovem 

 Camisa UPA – Saúde Humanizada 

 Layouts A3 para o Plano de Emergência 

 Recebimento e arquivamento das fotos da Operação Cruz Vermelha VIVA 

 Atualização: data da palestra do Projeto Recomeçar 

 Criação de layout de Certificado de Reconhecimento 

 Edição do Relatório da Praia 

 Layout curso de curta duração de Primeiros Socorros  

 Layout e produção de crachá para alunos do PEP Jovem. 

 Criação de modelo de credencial para estagiário de Psicologia 

 Criação de planilha organizadora para produção de crachás dos Professores da ETE 

 Layout do Curso de Maqueiro Socorrista 

 Impressão do cartaz da Campanha do Agasalho no Edifício Central 

 Release das matérias publicadas em 2015 

 Recebimento, download e organização das fotos da Operação Cruz Vermelha VIVA 

 Relatório fotográfico das fotos do Centro de Memória  

 Datas representativas sobre o Dia do Psicólogo e Dia do Voluntário 

 Mapa de Turmas para organização das futuras publicações no site da escola 
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 Organização de fotos e vídeos 

 

Artigos publicados no site:  

 03/08 Novas turmas da Escola Técnica de Enfermagem 

 04/08 Deputado Benito Gama (PTB-BA) é o novo presidente da Frente Parlamentar da 
Cruz Vermelha 

 12/08 Cruz Vermelha Brasileira lança projeto de empregos para jovens 

 14/08 Cruz Vermelha Brasileira - RJ recebe alunos do Colégio dos Santos Anjos 

 19/08 Projeto Primeiros Socorros nas Escolas 2015 

 21/08 Projeto Sexta Segura na cidade de Valença 

 25/08 Cruz Vermelha Brasileira – Rio de Janeiro visita Orfanato Santa Rita de Cássia. 

 28/08 Botecos Regionais 

 28/08 II Festival Carioca de Contação de Histórias 

Por solicitação do Departamento de Comunicação a Comissão de Apoio as Filiais e 

Coordenações enviou o ofício 256/2015 para as Representações Municipais. Segue abaixo:  
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CECOM 

Apoio ao FBI e apresentação de AMS para novos voluntários 

Foi dado apoio do CECOM ao Departamento de Voluntariado durante a Formação Básica 

Institucional (FBI), assim como a parte de Acesso Mais Seguro (AMS). 

Reuniões 

 03/08 Reunião VIVA; 

 25/08 Departamentos 
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ESCOLA TÉCNICA  DE ENFERMAGEM 
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T.I. 
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CURSOS LIVRES 
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ADMINISTRAÇÃO 
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FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Agosto 

 
JURÍDICO 
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RECEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


