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SERVIÇO SOCIAL 

Atividades de Rotina 

Ao longo do mês de julho (01 à 31), o departamento moldou a sua rotina para que fosse 

mantida a dinâmica de trabalho imposta pelo dia a dia da instituição que inclui envio e 

resposta a e-mails (demanda externa), visita aos departamentos da Instituição, participação 

em reuniões entre departamentos, estudo semanal para desenvolvimento de projetos 

relevantes para o Serviço Social e a Cruz Vermelha Brasileira, realizou contato com outras 

Instituições de Cunho Social, a fim de formarmos e consolidarmos uma rede de atendimento,  

elaborou relatório de prestação de contas das viagens realizadas e de suas atividades 

mensais, realizou viagens ao norte fluminense para acompanhar a aquisição de materiais para 

instituições da região, realizamos visitas institucionais e fizemos a entrega de doações para 

entidades e famílias que procuraram o auxílio do departamento na Cruz Vermelha. 

 

      Reuniões 

 03/07 – Reunião com o Subsecretário de Governo de São João de Meriti, José Luiz 

Seabra, e também membro do Rotary Clube do mesmo Município, onde ele se colocou à 

disposição para arrecadar fraldas no Rotary para doar para Cruz Vermelha poder atender a 

demanda da Obra Social Dona Meca (Instituição de Acolhimento de crianças com 

deficiência). 

 03/07 – Reunião com Ana Lobato, que possui, em Brasília, um escritório de captação de 

recursos federais, através do sistema SICONV, onde discutimos os termos para uma 

possível parceria de trabalho, para a conclusão do nosso cadastro no sistema e iniciarmos 

o processo de captação através do mesmo. 

 03/07 – Reunião com Lilian Anacleto, coordenadora regional do PMDB na Baixada 

Fluminense, que nos propôs uma parceria de trabalho com Instituições que desenvolvem 

trabalhos sociais naquela região. 

 06/07 – Reunião com o Presidente Luiz Alberto e a Secretária Geral Lílian, para tratarmos 

dos assuntos de possíveis parcerias de trabalho e a forma correta de realizarmos as 

prestações de contas de viagens realizadas. 

 08/07- Reunião com representantes do Projeto Ágape e o Dono das terras onde está 

instalada a sede do Projeto, sobre a possibilidade de doação de uma parte do terreno para 

o Projeto construir uma sede própria. 

 08/07 – Reunião com o Presidente do RioCap, buscando apoio logístico para a entrega do 

material a ser entregue no Asilo Monsenhor Severino, agendado para o dia 22 de julho. 

 09/07 – Reunião com o Presidente da Cruz Vermelha Brasileira RJ, para entrega do 

relatório de viagem. 

 10/07 – Reunião com Mônica do Departamento de Voluntariado sobre ação social na 

Supervia que será realizada a partir do mês de agosto. 

 10/07 – Reunião com o Diretor Geral da SuperVia, Oberlan Calçada, sobre a possibilidade 

de estabelecermos uma parceria de trabalho entre as instituições. 
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 14/07 – Reunião de Departamentos 

 14/07 – Reunião com a Equipe do Projeto PEP JOVEM da Cruz Vermelha Nacional. 

 15/07 – Reunião com o PR. Roberto Inácio, que doou para a Cruz Vermelha 40 pares de 

sapatos infantis. 

 20/07 – Reunião com representante do RioCap, para acertarmos os detalhes da entrega 

do material no asilo Monsenhor Severino. 

 Reunião com o presidente da associação Monsenhor Severino para tratarmos da entrega 

das Doações. 

 24/07 – Reunião com o Presidente da CVBRJ para prestação de contas de toda a ação. 

 24/07 – reunião com a Mercedes da Secretaria Escolar para alinharmos a forma em que se 

dará o pedido de bolsa de estudos para a Escola Técnica de Enfermagem da Instituição. 

 29/07 – Reunião com a Diretora da Casa de Acolhimento portal da Infância em Campos 

dos Goytacazes para agendar a entrega de doação de roupas, calçados e brinquedos para 

as crianças da instituição.    

 

Acompanhamento de Processos 

A pedido do Presidente da Filial, o Departamento acompanhou o processo de aquisição, entrega 

e montagem de equipamentos hospitalares, materiais de informática e móveis, que foram doados 

para o Asilo Monsenhor Severino (esta etapa foi concluída neste mês) e iniciarmos a tomada de 

preço para a aquisição de materiais para o Asilo do Carmo. Por conta dessa demanda, o 

departamento realizou três visitas ao Município de Campos dos Goytacazes com duração de oito 

(10) dias no total. 

Formação de Rede 

Ao longo do Mês, o departamento realizou visita à Supervia, Defensoria Pública, ao RioCap, ao 

Rotary Club de São João de Meriti, a Casa Show e ao Mercado Extra a fim de criar e fortalecer a 

nossa rede de parceria. 

Visitas às Instituições Sociais 

No dia seis (06) de julho, o departamento realizou visita ao Orfanato Santa Rita de Cássia em 

Jacarepaguá, onde a Instituição não demonstrou interesse na realização dos Projetos que a Cruz 

Vermelha Brasileira RJ ofereceu para as crianças de sua Instituição. No dia vinte e nove (29) de 

julho a departamento retornou a Casa de Acolhimento Portal da Infância que prontamente nos 

atendeu e solicitou a nossa ajuda no desenvolvimento de alguns projetos. Ainda no dia vinte e 

nove (29) visitamos o Hospital de longa Permanência Manoel Cartucho e nos pediu socorro com 

o pedido de doação de materiais que o repasse dado pela Prefeitura Municipal de Campos dos 

Goytacazes não cobre. 
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Entrevista para bolsa de Estudos: 

A partir deste mês o Departamento de Serviço Social passou a realizar a Entrevista Social de 

Candidatos a Bolsa de Estudo para a Escola Técnica de Enfermagem da nossa Instituição. 

No dia três (03) de julho realizamos a entrevista social com as Alunas Adriana e Rafhaela. O 

departamento deu parecer favorável para a suas bolsas de estudo. 

No dia vinte e sete (27) de julho realizamos a entrevista social com as alunas Carina e Lúcia 

Helena. O parecer de suas bolsas foram favoráveis. 

Ao todo foram concedidas três bolsas de estudos integrais e uma bolsa de 70%. 

 

Atendimento Social: 

A demanda espontânea do Departamento tem crescido progressivamente. No mês de julho foram 

realizados cinco atendimentos sociais dentro da instituição. Todos foram pessoas oriundas das 

redondezas que ouviram falar da Cruz Vermelha. 

 

Capacitações 

O Departamento de Serviço Social, buscando oferecer um melhor atendimento aos seus 

beneficiários, iniciou o processo de levantamento de material para a confecção de dois Projetos 

Sociais que começaram a ser desenvolvidos pelo Departamento. Um que trabalhará com crianças 

e outro com pessoas com deficiência. 

Doações 

Por meio de instituições parceiras, o departamento recebeu o pedido de ajuda com a doação de 

cestas básicas e de móveis para alguns casos pontuais. Atendemos ao pedido da Delegacia da 

Gávea, Secretaria de Promoção Social de São João de Meriti, além da doação de cestas básicas 

e higiênica que foram entregues após o desdobramento do atendimento social realizado na 

instituição.  

A maior doação realizada neste mês ocorreu no Asilo Monsenhor Severino, onde foram entregues 

mais de R$ 60.000,00 em matérias de escritório, utensílios de cozinha, camas, cadeiras, 

ventiladores de teto, etc. 

Esta doação ocorreu no dia 22 de julho e o release do evento está no site da Cruz Vermelha 

Brasileira RJ. 
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VOLUNTARIADO 

Entrevistas Iniciais e Reuniões com Voluntários 

No período de 01 a 31/07/2015 foram realizadas 25 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, com pequenos grupos de voluntários, 

com o objetivo de planejar atividades a serem desenvolvidas de acordo com ideias e 

propostas apresentadas.        

 

Convocação de Voluntários  

Atendendo a solicitações dos Departamentos, voluntários foram captados para atividades 

internas e externas segundo demanda de seus Gestores: SIPÁT do Socorros e Desastres, 

Triagem de roupas, Capacitação para o PSE, apoio às Ações Sociais da Prefeitura na área 

programática do Centro da Cidade do Rio de Janeiro.       

 

 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 18/7/2015 foi realizado o Curso de Formação Básica Institucional, contando com a 

presença de vinte e duas pessoas interessadas em participar do Voluntariado da Cruz 

Vermelha, através de seus Departamentos.   

Doze novos alunos da Escola de Enfermagem aderiram às atividades institucionais, através 

da participação em seu primeiro trabalho voluntário. 
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COMISSÃO DE APOIO AS FILIAIS E COORDENAÇÕES 

Visita a Porto Real:  

Entre os dias 2 e 3 de julho foram enviados os ofícios referentes à auditoria anual para todas as 
Filiais onde foi solicitado o envio de alguns documentos e no caso da ausência de algum, o envio 
de uma justificativa. O prazo de entrega estabelecido foi 30/07. Até o final do mês recebemos 
resposta das seguintes Filiais: 

03 e 17/07 – Petrópolis (Enviou relatório, justificou a ausência de algumas certidões e enviou as 
restantes) 

04/07 - São João de Meriti (Enviou a justificativa e entregou o relatório) 

17/07 - São João da Barra (justificou que ainda não registraram a documentação por falta de 
recurso, mas não enviaram o relatório). 

26 e 30/07 – Angra dos Reis (envio o relatório do 2º trimestre e justificou a ausência do 1º 
trimestre) 

 

Reunião com Filial de Japeri:  

Na terceira semana do mês recebemos o atual presidente da Filial de Japeri a fim de esclarecer o 

afastamento da Filial de Japeri com relação a Filial do Estado e a medida da presidência Estadual 

em Reestruturar a Filial de Japeri. O presidente de Japeri alegou não ter recebido a convocação 

da assembleia conforme reza o Estatuto. Considerando a alegação, foi dado o prazo de 30/07 

para que a atual diretoria da Filial de Japeri entregue a documentação pendente. 

 

Atividades da Comissão:  

 Reunião com o presidente da Filial de São João de Meriti a respeito do registro da Ata da 
Filial e as dificuldades que vem encontrando com o cartório;  
 

 Continuamos reforçando a necessidade da resposta ao Questionário Virtual de Diagnostico 
enviado no dia 12/05 para as representações municipais com um prazo de resposta para o 
dia 25/05. Durante o mês de julho recebemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Horário de Resposta Município 

01/06/2015 12:46:34 FILIAL MARICÁ- RJ 

07/06/2015 13:22:04 Angra dos Reis 
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 Envio de e-mail lembrando as Filiais da necessidade da Renovação dos terços vencidos; 

 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; 

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

  

mailto:cafc@cruzvermelharj.org.br
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SOCORROS E DESASTRES 

Nos dias 02, 03, 04 e 05 de Julho de 2015, foi realizada a primeira turma do Curso de Resgate 
em Situações Adversas 2015/1 na Instituição da Fiocruz, sendo nos dias 02 e 03 de Julho de 
2015 foi realizada a parte teórica e instruções do curso e nos dias 04 e 05 de Julho de 2015 foi 
realizada a parte prática aonde os alunos colocaram em prática o que foi ensinado em sala de 
aula; 

No dia 14 de Julho de 2015, foi realizada a reunião com os voluntários atuante do Departamento 
Estadual de Socorros e Desastres; 

No dia 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de Julho de 2015, Curso Básico de Primeiros Socorros 40 horas: 

Dia Matéria Instrutor 

14/07/2015 

1. História do Movimento Internacional da 
Cruz Vermelha; 

2. História da Cruz Vermelha Brasileira; 
3. Noções básica de Anatomia; 

4. Sinais Vitais; 
5. Princípios Iniciais do Atendimento. 

Douglas Souza 

16/07/2015 1. Continuações do Princípios Iniciais do 
Atendimento. 

Douglas Souza 

21/07/2015 1. Engasgo e Manobra de Heilmich; 
2. Parada Respiratória; 

3. Parada Cardiorrespiratória. 

Fernando Santos 

23/07/2015 1. Prática de RCP; 
2. Hemorragia. 

Douglas Souza 

28/07/2015 
1. Queimadura; 

2. Lesões Musculoesqueléticas; 
3. Remoção e Transporte de Acidentados. 

Douglas Souza 

30/07/2015 1. Prática de Imobilização de Lesões 
Musculoesqueléticas; 

2. Prática de Transporte. 

Douglas Souza 
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No dia 27 e 28 de Julho de 2015, foi realizada a gravação do aplicativo do celular “tipo Socorrista 
em Ação” da Cruz Vermelha Brasileira com a participação do Fernando Santos e Gestor Alvarez 
Negreiros; 

No dia 27 à 29 de Julho de 2015, Foi realizada a Semana do SIPAT na empresa ENGINEERING 
S A SERVIÇOS TÉCNICOS com a participação do Gestor Alvarez Negreiros; 

No dia 30 de Julho de 2015, o Douglas Souza estava de Supervisor dos Socorristas no evento 
Expor Itaguaí; 

No dia 31 de Julho de 2015, foi realizado o Simulado de Acidente Automobilístico no Munícipio de 
Queimados/RJ com participação do Gestor Alvarez Negreiros e Fernando Santos.  
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SECRETARIA GERAL 

Administração Ordinária da Filial 

Contatos HMI 

Audiências: Cantagalo – 9/7 

                                      16/7 

Audiência Bom Jardim – 21/7 

Capacitação CEDAPS – 23/7 

Reforma dos carros 

Acompanhamento da ETE 

Transporte de pacientes 

Atendimentos Defensoria Pública da União 

Atendimentos Secretaria de Direitos Humanos 

Curso de Cuidador Social – Voluntariado 

Lançamento do VIVA e da Revista 

Saída dos monitores – 12/7 

Saída das equipes – 17/7 

Supervisão VIVA 

Instrução de DIH para o Exército Brasileiro – 21/7 

Atendimentos dos pedidos de doação 

Acompanhamento administrativo, manutenção e de pessoal 

Liberação de veículos/Compra de materiais 

Suporte às atividades  

Campanha do Agasalho 

 

Apoio às Filiais/Coordenações: 

Coordenação de Suruí 

Niterói 

Iguaba Grande 

Coordenação de Araruama 
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Filial de Caxias 

CONTATOS: 

ELEVADORES ALPHA 

REUNIÕES: 

7/7 – Reunião CIAM – Psicologia 

13/7 – Voluntariado 

14/7 – de Departamentos 

            Ação Social da Feira de Saúde 

            CICV 

15/7 – Liga do Colégio Santos Anjos 

30/7 - CEIPARM 

  Lilian Lourenço Bastos 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL  

No início do mês o Departamento ampliou de forma quantitativa, com o ingresso dos 
colaboradores Clarissa Batista e Pedro Ivo de Oliveira que, além de se preparem para a 
Operação Cruz Vermelha VIVA, atuaram de forma constante nas atividades diárias do 
Departamento. 

Ainda no início do mês, o Dpto passou por uma mudança de sala. Com a ampliação de seu 
espaço foi possível criar dois ambientes para produções audiovisuais, podendo realizar 
entrevistas e produções informativas. 

Com o início da Operação VIVA o Depto iniciou a produção de Clipping sobre as atividades e ao 
longo do mês evoluiu para as atividades das outras Filiais Estaduais e Sociedades Nacionais, 
mantendo o site alimentado. 

Em reunião foi decido a produção de uma revista edição especial para a Operação VIVA, com 
isso o Dpto imediatamente montou o grid (esqueleto) da revista de acordo com a proposta 
lançada. Iniciando a montagem de algumas páginas, pesquisas de gráficos e imagens. 

Foi solicitada a criação de um site para a Escola e o Manual do Aluno. Projetamos um site para 
conter um portal exclusivo para os alunos, seguindo as informações sobre as necessidades e 
dificuldades da Escola em relação à disponibilização de arquivos para as aulas. O Manual do 
Aluno segue as orientações das Coordenadoras, com informações básicas e essenciais. A 
finalização deste material depende de algumas informações contidas no contrato do aluno que 
está em processo de revisão. 

O Departamento tem atualizado o site e Facebook de maneira constante com matérias sobre as 
atividades, campanhas e cursos realizados. Realizamos um trabalho de pesquisa para ampliar o 
assessoramento. 

Ao longo do mês o Dpto realizou algumas tarefas como: 

 Assessoria a entrevista da rádio EBC com o Presidente  

 Contato com a Kinghost, responsável pelos e-mails Institucionais. 

 Ajuda na impressão de materiais para Operação VIVA 

 Levantamento de materiais gráficos enviado às Filiais Municipais 

 Assistência à Escola  

 Pesquisa de recursos para disponibilização no site ETE 

Foram realizados contatos com empresas apoiadoras da Campanha do agasalho que solicitaram 
a retirada das doações ou agendaram data de entrega na Instituição.  

 

Site: 

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

 Página inicial: Últimas notícias 

 Página sobre Cursos Livres 

 Página inicial: Cllipping CVB 

 Página inicial: Calendário 
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 Página Mídias: Publicação das fotos do lançamento da Revista da CVB-RJ e Operação 

VIVA 

 Projeção das páginas básicas do site da Escola 

Reuniões: 

 02/07 Reunião com o Presidente  

 07/07 Reunião com o Grupo de Comunicação da Operação Cruz Vermelha VIVA 

 14/07 Reunião de Departamento 

 22/07 Reunião com o Presidente  

 23/07 Reunião com o Dpto. de Socorros e Desastres 

 17/06 Reunião com o Presidente e Assessor de Imprensa 

 27/07 Reunião com a Coordenação Pedagógica da Escola 

 28/07 Reunião a Escola: manual, aula inaugural e site 

 30/07 Reunião com Luiz Antônio: explicação sobre o funcionamento do Sistema da Escola 

 23/06 Reunião com representante da Comunicação Social da Filial em Casemiro de Abreu 

 28/06 Reunião sobre o Projeto Cruz Vermelha VIVA 

 29/06 Reunião com o Presidente 

 Reunião com Voluntários 

 

Cobertura de Evento 

 04/07 Curso RSA na Fio Cruz  

 10/07 Solenidade de Lançamento da Revista da CVB-RJ e da Operação VIVA 

 16/07 Gravação de Entrevista com voluntários da Operação VIVA 

 17/07 Cobertura da saída dos voluntários para atuação na Operação VIVA 

 

Demanda Gráfica 

 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 

 Alteração na camisa Operação Cruz Vermelha VIVA 

 Guia de saúde 

 Atualização de conteúdo (calendário de atividades, RSA, cursos livres, Atualização e Extensão) 

 Confecção de crachás específicos para Operação VIVA 

 Criação de nova arte para os Cursos Livres (Primeiros Socorros, Cuidador de Idosos, 

Massoterapia, Imobilização Ortopédica, Berçarista, APH e Necropsia) 

 Criação do logo para o Projeto PEP Jovem 

 Criação de cartaz par divulgação do Projeto PEP Jovem 

 Criação de Apresentação em PowerPoint sobre o Manual do Aluno 

 Produção de convite para o lançamento da Revista da CVB-RJ e Operação VIVA 
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 Arte sobre o Cedro Ecológico 

 Layout do boné para Operação VIVA 

 Pack Filial Japeri 

 Modelo de certificado para a Filial de Rio das Ostras e Itaguaí 

 Pack Filial Porto Real 

 Edição de imagens sobre os 7 Princípios para o Projeto VIVA 

 Criação de um novo modelo de papel timbrado 

 Banner sobre Hipertensão 

 Tratamento e publicação das fotos do Lançamento da Revista CVB-RJ e Operação 
VIVA 

 Cartaz sobre o Concurso: Seu click pode valer um notebook 

 Camisa Socorrista para Filial Itaguaí 

 Tabela de preços para o bazar CVB-RJ 

 Arte par o Curso de Cuidador de Idosos oferecido às pessoas de baixa renda 

 Alteração na arte da apostila de Primeiros Socorros 

 

Artigos publicados no site  

 07/07 Cruz Vermelha Brasileira encerra arrecadação para ajuda humanitária ao Nepal 

 07/07 Cruz Vermelha Brasileira - RJ lança Projeto Viva e nova edição da Revista 

 08/07 Campanha do Agasalho 

 08/07 Coquetel de Lançamento da Revista CVB-RJ nº IV e Operação Viva 

 14/07 Capacitação para agir em situações de risco - RSA na Fio Cruz 

 15/07 Simulado NUDEC 4x4 

 17/07 Início da Operação Cruz Vermelha Viva 

 17/07 Cruz Vermelha RJ e Riocap fazem doações para asilos 
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PSICOLOGIA 

FIOCRUZ / ENSP – Grupo de estudos 

Participação na primeira reunião para organização de um Grupo de Estudos sobre Psicologia em 

Emergências e Desastres junto às pesquisadoras da Instituição. Participaram comigo mais quatro 

voluntárias do Departamento de Psicologia. 

Participação no simulado com a NUDEC 4x4 da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do 

Município do Rio e o Departamento de Socorro da CVB-RJ 

     

    

 

05 de julho - Treinamento com todo o grupo de voluntariado – submetê-los ao estresse colocando 

em situações adversas para trabalhar em equipe; 

 

Reunião para avaliação da Matriz de Responsabilidade da Subsecretaria de Proteção e Defesa 

Civil de Petrópolis e seus parceiros. Estiveram presentes: Cruz Vermelha Brasileira filial RJ e filial 

Petrópolis, Secretaria de Meio Ambiente e CBMERJ  
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Material do site: http://www.petropolis.rj.gov.br/ 

 “Os participantes da reunião concordaram em realizar em agosto um simulado de mesa do Plano de 

Contingência de Incêndios Florestais. Na ocasião, a Defesa Civil descreverá um cenário fictício de 

queimada, e cada instituição informará o que faria a cada momento do incêndio florestal. 

A gestora do departamento de Psicologia da Cruz Vermelha do estado do Rio (CVB-RJ), Fátima Santos, 

elogiou a proposta de simulado do plano. “É essencial para as pessoas saberem se articular em uma 

situação de emergência. É um planejamento que tem que ser estudado e treinado. Se não soubermos 

quem são os colegas de atuação nesse cenário, as ações ficam muito perdidas, muito isoladas”, disse 

Fátima Santos.” 
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Encontro de capacitação da equipe de voluntários psicólogos e estudantes da área – 

FESPsi: 

 Tema: Psicologia em Emergências E Desastres: Abordagens e Intervenções 

 No encontro foi discutido diversos textos e artigos referentes a área.  

 Organizamos um grupo de estudos para apresentação de trabalho no encontro de 

Setembro  

 Contamos sempre com a presença especial do Conselheiro Estadual Flaviano Alves 

 

 

 

Lançamento da Revista e do Projeto VIVA. 

  

Parte da equipe de Psicologia 

 

Recebi e entrevistei novos voluntários para o departamento de Psicologia. 

SUPERVISÃO DO VIVA - de 23 a 29 de Julho 
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 Itaperuna  

 

 Italva 

 

 Participação junto ao Coordenador do Projeto VIVA na reunião das equipes que 

trabalharam na Bahia, na CVB-RJ.   
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PRIMEIROS SOCORROS 

ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL 

 

Preparação do curso de formação contínua para instrutores da Rede Estadual de PS 

Estabelecendo o planejamento semestral do Departamento ficou definido que, a partir de Agosto 

de 2015, após a Operação Cruz Vermelha VIVA, haverá uma Formação Contínua por mês para 

Instrutores de Primeiros Socorros da CVB-RJ, suas Filiais e Coordenações Municipais, bem como 

para voluntários dos Núcleos Comunitários de Primeiros Socorros. 

As formações contínuas já definidas e supracitadas em relatórios anteriores serão 

operacionalizadas ao longo do segundo semestre de 2015, tendo conclusão junto a última 

Formação Continua e Formatura de novos Instrutores de Primeiros Socorros para a CVB-RJ. 

Curso básico de Primeiros Socorros de 20 horas para voluntários pela CVB-RJ 

Em Julho, devido a Operação Cruz Vermelha VIVA, o curso básico de 20 horas para voluntários 

da CVB-RJ foi mesclado com o curso de formação de monitores auxiliares para o Departamento. 

Estes monitores atuaram em 15 cidades de diferentes estados do Brasil, ensinando Suporte 

Básico à Vida para moradores de comunidades em contexto de vulnerabilidade urbana. Cada 

cidade e o número de pessoas capacitadas será evidenciado nos próximos tópicos. A 

capacitação contou com o apoio de profissionais e estudantes voluntários de pedagogia e de 

fonoaudiologia, uma metodologia que busca desenvolver em monitores e instrutores uma melhor 

didática e oratória para a ministração de aulas. 

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL 

 

Reunião com o GAPP - Grupo de Apoio ao Protesto Popular 

O Departamento Estadual de Primeiros Socorros participa de reunião com o Grupo de Apoio a 

Protestos Populares, o GAPP, na Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo. 

O GAPP é um grupo de voluntários que atuam como socorristas em manifestações e outras 

causas sociais. Declaram-se independentes, apartidários e sem ligação com nenhum outro tipo 

de organização. O GAPP esteve presente em mais de 130 manifestações e já prestou socorro 

para mais de 100 vítimas. Em diversas ocasiões, os voluntários do GAPP já foram feridos 

enquanto cuidavam da população em protesto, incluindo 5 dos seus voluntários hospitalizados. 
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Fora das manifestações, estes voluntários também se dedicam a outras ações sociais, como 

apoio a pessoas em situação de rua e crianças carentes. 

A reunião teve como objetivo abrir espaços humanitários dentro do grupo, sendo identificado que 

os próprios voluntários do GAPP promovem princípios que são iguais ou bem próximos aos 

princípios do Movimento Internacional da Cruz Vermelha em seu cotidiano. Além disto, 

oferecemos capacitação em Primeiros Socorros ao grupo sob uma óptica humanitária, imparcial e 

neutra, adaptado a sua realidade em grandes manifestações, mas com base nos princípios da 

Instituição. 

Outro ponto discutido foi o uso do símbolo da Cruz Vermelha em grandes manifestações desde 

2013, haja vista que a Cruz Vermelha é um Símbolo Internacional reconhecido, de uso restrito às 

entidades integrantes do Movimento Internacional de Cruz Vermelha e aos serviços de saúde das 

Forças Armadas, em obediência às Convenções de Genebra e, no Brasil, ao que dispõem as leis 

nº 2.380, de 31 de dezembro de 1910 e n° 3.960 de 20 de setembro de 1961, e o Decreto nº 966, 

de 7 de maio de 1962. A legislação citada não somente restringe, como proíbe o uso do Símbolo 

da Cruz Vermelha, no caso mencionado constituindo crime o uso sem a devida autorização, como 

também cria o símbolo próprio para as entidades nacionais de saúde pública e privada e 

membros das profissões médicas e paramédicas que é o “BASTÃO SERPENTÁRIO RUBRO”; 

conforme Lei nº 3.960 de 20 de setembro de 1961 e o Decreto nº 966 de 7 de maio de 1962. 

Em resumo, a presença do nome CRUZ VERMELHA e ou do seu SÍMBOLO indica com 

exclusividade a presença da Instituição ou dos serviços de saúde das Forças Armadas. O grupo 

se mostrou receptivo a solucionar a questão do símbolo, trocando-o por outro símbolo que 

represente a atividade de primeiros socorros. Observamos que há uma potencial parceria entre o 

Grupo de Apoio aos Protestos Populares e os Departamentos Estaduais de Primeiros Socorros 

da Cruz Vermelha Brasileira – Filiais São Paulo e Rio de Janeiro, beneficiando a população, 

dentro e fora de manifestações, com a missão de atenuar e amenizar o sofrimento humano, sem 

discriminação de nacionalidade, raça, religião, condição social ou opinião política, de forma 

imparcial e neutra. 

 

Avaliação Final no Curso de Formação de Instrutores da CVB-SP 

O Departamento de Primeiros Socorros da CVB-RJ, através de seu Coordenador de Formação 

em PS, esteve presente nas avaliações finais do Curso de Formação de Instrutores de Primeiros 
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Socorros. A metodologia de avaliação é a mesma que era utilizada pelo antigo gestor do 

departamento, hoje Coordenador de Primeiros Socorros pela CVB no Estado de São Paulo. 

Reunião com Instrutores de Primeiros Socorros 

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. 

Suporte Básico a Vida para voluntários do Cruz Vermelha VIVA 

Em Julho todos os voluntários participantes da Operação Cruz Vermelha VIVA participaram da 

capacitação em Suporte Básico à Vida. O treinamento ensinou a forma correta de abordagem de 

vítimas, os princípios para um atendimento inicial e a realização de técnicas básicas de primeiros 

socorros como: manobra de desobstrução de vias aéreas, posição lateral de segurança após 

atendimento em casos de convulsões e epilepsias, contenção de hemorragias, reconhecimento 

das principais emergências clínicas e, principalmente, realização de reanimação cardiopulmonar. 

Serviço Social do Comercio (SESC RIO) 

Beneficiários do Serviço Social do Comercio puderam aprender técnicas básicas de Primeiros 

Socorros na unidade de Ramos, no Rio de Janeiro. Quase 50 pessoas, maioria da terceira idade, 

aprenderam tanto primeiros socorros, quanto noções de prevenção de acidentes domésticos. A 

solicitação para a capacitação foi feita sobre a justificativa dos altos números de acidentes com 

idosos dentro de suas próprias casas, além dos relatos de “não saber o que fazer”. 

Centro Federal de Educação Tecnológica  

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, reuniu-se com uma 

representante do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca para 

alinhavar a capacitação, no ano de 2015, para alunos do Curso Técnico em Turismo da Unidade. 

Neste dia, além da entrega dos certificados dos últimos alunos capacitados, ficou definido que 

novas capacitações serão promovidas entre Outubro e Novembro deste ano. 
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Colégio Cruzeiro 

Em Julho o Departamento Estadual de Primeiros Socorros capacitou 60 alunos em uma palestra 

de Suporte Básico a Vida no auditório do Colégio Cruzeiro.  

Apoio a Filial de Queimados 

Foi solicitado o apoio do Departamento Estadual de Primeiros Socorros para participar de um 

treinamento para atendimento de emergência a vítimas de acidentes automobilístico em frente à 

Vila Olímpica Municipal de Queimados. A simulação contou com duas unidades do SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe de emergência de município CISBAF 

(Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada) e a Cruz Vermelha (Filiais – Queimados, Rio de 

Janeiro e Nova Iguaçu), com mais de 70 socorristas dos órgãos envolvidos entre eles estudantes, 

técnicos, enfermeiros e motoristas das ambulâncias.  

Primeiros Socorros nas Escolas 

Em Julho foi iniciado o Projeto Primeiros Socorros nas Escolas onde, ao todo, 348 crianças foram 

capacitadas por 13 voluntários em duas semanas. A capacitação já segue a nova metodologia 

embasada no Stay Safe (Fique Seguro) da Federação Internacional da Cruz Vermelha. A 

capacitação consiste em três módulos: fique seguro, ajude a socorrer e acione a emergência. 

Além disto, com a cooperação de profissionais e estudantes da área de pedagogia, os Instrutores 

e Monitores de Primeiros Socorros foram capacitados para ter uma melhor didática com o público 

infantil, utilizando recursos e dinâmicas que garantam o aprendizado e a memorização. 

Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde 

O Projeto de Implantação de Expansão de Núcleos Comunitários de Primeiros Socorros 

continuou acontecendo com o apoio da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Rio de Janeiro em Julho. 

Dia Nacional do Socorrista 

Um vídeo foi produzido e publicado na página do facebook do Departamento Estadual de 

Primeiros Socorros, atingindo grande número de compartilhamentos e visualizações. O vídeo 

mostra o trabalho do departamento no primeiro semestre de 2015, além de apresentar os atuais 

núcleos comunitários de primeiros socorros em quatro comunidades do Rio de Janeiro. 

Cruz Vermelha VIVA 
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A Cruz Vermelha Brasileira, através da Filial do Rio de Janeiro, selecionou universitários para 

participar da primeira “Operação Cruz Vermelha Viva”. Os alunos levaram seus conhecimentos a 

populações socialmente vulneráveis de cerca de 30 cidades dos estados da Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. Além de capacitar os alunos de Medicina e 

Enfermagem para atuarem como Monitores de Suporte Básico à Vida no Projeto, o Departamento 

Estadual de Primeiros Socorros acompanhou os voluntários e suas atuações em diferentes 

cidades. O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, atuou também 

como Supervisor Técnico de equipes situadas em quatro cidades do estado da Bahia. 

Mais de 2500 pessoas foram capacitadas em Primeiros Socorros durante um projeto de apenas 

15 dias, supervisionados direta ou indiretamente pelo Departamento Estadual de Primeiros 

Socorros. Conforme imagem em anexo, segue as cidades que foram contempladas: 
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CECOM 

Operação Cruz Vermelha VIVA 

Durante a Operação Cruz Vermelha VIVA, foram realizadas capacitações em Primeiros 

Socorros (Suporte Básico a Vida) para mais de 750 beneficiários de diversas idades e extratos 

sociais no município de Vitória da Conquista/BA. 
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ESCOLA TÉCNICA  DE ENFERMAGEM 
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JUVENTUDE 
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 ALMOXARIFADO 
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T.I. 
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CURSOS LIVRES 
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ADMINISTRAÇÃO 
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FINANCEIRO 
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JURÍDICO 
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RECEPÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


