No momento em que se encerra a gestão da diretoria do CEAF, cujo
mandato vigorou de 2018 até 2020 e em um período de
transformações tão significativas para a humanidade, que se viu
impelida a repensar toda sua experiência e conhecimento, em função
de um vírus que está desafiando as mentes mais brilhantes,
gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que se empenharam
para que essa entidade permanecesse firme no seu propósito de
ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e carente de recursos
financeiros e emocionais para lidar com as necessidades mais
simples de um ser humano.
Agradecemos aos voluntários, que doam seu tempo e recursos
financeiros para que o CEAF possa se manter. Agradecemos às
funcionárias, que não medem esforços para atender a tudo e todos
da melhor maneira possível e que, aprenderam junto com todos nós
como lidar com o isolamento social e com uma pandemia nunca vista.
Agradecemos a todos os profissionais de tecnologia e manutenção
que atendem com a maior dedicação e rapidez possível, sempre que
são chamados para resolver alguma emergência.
Graças a essas pessoas, a diretoria conseguiu levar a termo um
trabalho do qual muito se orgulha. Durante a gestão 2018-2020,
foram realizadas as seguintes ações:
Revitalização Física da sede
- Reparo das infiltrações do imóvel;
- Construção de um banheiro com acesso para deficientes físicos;
- Reorganização da brinquedoteca;
- Pintura do prédio.
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Reorganização da Estrutura Administrativa
- Substituição da secretária por uma assistente administrativa;
- Contratação de uma assistente social, para realização de triagens,
criação de uma lista de redes sociais e apoio a todas as equipes
dos projetos em vigor.
Captação de recursos financeiros
- Contratação de uma advogada para assessoria junto ao COMASConselho Municipal de Assistência Social, para obtenção do
Certificado de Utilidade Pública;
- Alteração do estatuto vigente, para, entre outras possibilidades,
facultar a realização de eventos de terceiros no auditório;
- Compra de um novo projetor;
- Parcerias com outras entidades e realização de vários eventos;
- Realização do Fórum do CEAF, cujo evento não acontecia há 10
anos, com a participação de 19 palestrantes, público de 141 pessoas
e resultado, tanto financeiro como de expansão de conhecimento,
altamente positivo.
Programas agregados nessa gestão
- Constelação Familiar;
- Projeto Incentivar;
- Terapia individual;
- Novo grupo de triagem;
- Parceria com o Instituto NOOS para realização do Cine
CEAF/NOOS.
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Expansão da Comunicação Digital
- Atualização do site;
- Publicações no Facebook;
- Todos os atendimentos passaram a ser online em função da
pandemia.
Com muito carinho, damos as boas-vindas à nova diretoria,
desejando muito sucesso e mais realizações.
Um grande abraço,
Sonia, Marjorie, Ana, Cristina, Bete, Silvia, Claudio e colaboração de
Joyce.
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