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O Terceiro Setor 
O  Terceiro  Setor,  também  conhecido  como 
“sociedade civil”,   no   Brasil   e   na   América  
Latina,   diz   respeito    a    um    conjunto   de  
entidades    privadas    sem    fins    lucrativos  
 que,  no  entanto,  estão  ligadas   ao   campo 
público  e  aos componentes sociais, uma vez 
que   suas   atividades   funcionam   como  um 
complemento  às  atividades  públicas,  com o 
intuito de  contribuir na solução de problemas 
sociais.     As  organizações  que  compõem  o 
Terceiro Setor têm como características o fato 
 de  estarem em consonância com as ações do 
governo   e   do   mercado,   o   realce  do  valor 
político  e  econômico   do   voluntariado,   e   a 
ênfase    na    complementação    entre    ações 
públicas   e   privadas.       As     entidades   que 
compõem  o  Terceiro  Setor  são  regidas  pelo 
Código Civil (Lei n° 10.406/02), e juridicamente 
estabelecidas enquanto associação.

A  instituição  São  Rafael  se  enquadra  
como associação,   uma  vez  que  foi  
constituída  a partir   da   realização   de  
 uma   reunião    de pessoas interessadas em 
um objetivo comum (promover  saúde  e  
prevenir  doenças).  Essa associação    foi    
reconhecida    como    uma Organização  da  
Sociedade  Civil  de Interesse Público   -    
OSCIP,   que   consiste   em   uma 
qualificação jurídica, outorgada pelo 
Ministério da   Justiça,   atribuída   a  
 diversas  entidades privadas     que     têm    
 como   finalidade     o desenvolvimento de 
algumas atividades como, promoção da 
assistência social; promoção da cultura,  
defesa  e  conservação do patrimônio 
histórico  e  artístico;    promoção  gratuita  
da educação;    promoção gratuita da saúde; 
entre outros.
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O Terceiro Setor 
De   acordo  com   o   que  consta  no  Estatuto  de 
constituição  do  Sistema  de Apoio  à  Saúde  São 
Rafael,  a  finalidade  desta  entidade consiste em: 
desenvolver  atividades  de assistência  social  às 
famílias   carentes    e   aos   idosos;    integrar  as 
entidades  de  assistências sociais com programa 
de qualificação e atualização profissional da área 
de  saúde  para  residência  médica;   promover  o 
voluntariado;   organizar  treinamentos,  palestras, 
seminários  e  cursos;   desenvolver programas de 
informação de saúde; organizar exposições, feiras 
 e eventos;   promover   estágio   com   alunos   de 
cursos     técnicos,     profissionalizantes     e     de 
graduação;    desenvolver  estudos e pesquisas na 
área    de    assistência    social    e    de    saúde   à 
comunidade;    organizar e administrar o centro de 
atendimento    gratuito      à    comunidade   e   aos 
trabalhadores;      organizar       treinamentos        e 
preparação     e     capacitação     de   profissionais; 

integrar     as     atividades     com     o     setor 
governamental     e    privado;       desenvolver 
programas  e  campanhas  de  orientação aos 
jovens,  gestantes  e  estudantes  na  área  de 
saúde;        desenvolver       novos       modelos 
experimentais  não-lucrativos   de   produção, 
comércio, emprego e crédito.  
A   instituição   foi   reconhecida   como   uma 
Organização  da  Sociedade  Civil  (OSC)  com 
utilidade    pública    municipal     e    estadual, 
atribuída a  diversas entidades privadas,  com 
a  finalidade  de  desenvolver atividades como 
promoção  da assistência social; promoção da 
cultura;   defesa  e  conservação do patrimônio 
histórico  e  artístico;     promoção  gratuita  da 
saúde e educação, entre outros. 



Em defesa 
D A  C R I A N Ç A  E  D O  

A D O L E S C E N T E  

 Os  projetos  e  atendimentos  realizados  pela instituição  São Rafael são, em sua maioria, 
voltados para  crianças  e  adolescentes em vulnerabilidade social, sendo importante resgatar 
aqui pontos do Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA)   –   Lei  8.069  de  13  de   julho  
de  1990 - enquanto legislação  fundamental  para  essas  atuações. Enquanto  disposição  
preliminar  no  ECA, encontra-se  nos  artigos  3º  e  4º   que   "A criança e o adolescente gozam 
de todos os direitos fundamentais inerentes  à  pessoa  humana,  sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,  por  lei ou por  outros  meios,  todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único.   Os  direitos  
enunciados  nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem  discriminação  de  
nascimento,  situação  familiar,  idade,  sexo,  raça,  etnia  ou  cor, religião ou crença,  
deficiência,  condição  pessoal  de  desenvolvimento  e aprendizagem, condição econômica, 
ambiente social,  região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem.   É dever da família,  da comunidade,  da sociedade  
em  geral  e  do poder  público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a efetivação  dos  direitos 
referentes à vida,  à saúde,  à  alimentação,  à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária" (BRASIL, 2017, p. 19, 20).
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O Terceiro Setor



A Instituição São 
Rafael

Em 2009,   a instituição  ampliou 
os atendimentos, se  organizou 
 em  um  espaço  cedido pela 
 Pastoral  da  Criança,  situado 
no Jardim  Cerro Azul, Maringá- 
PR, com   uma   estrutura   de    
três salas   e   uma   recepção.     
Em   2015,    ficou    inviável    a 
permanência     da    instituição 
neste local por falta de recurso e 
espaço.     No final de 2015, a 
diretoria   entrou   em   contato 
com   a   diretoria    do   Núcleo 
Social   Papa  João  XXIII,   que  
ofereceu     um    espaço    sem 
custo,   com    uma    estrutura 
de    duas   casas   (28   e   29), 
localizada  na Praça Cidade de 
Bréscia,    n° 37,   Jardim   São 
Jorge, Maringá-PR, .     No   mês   
de   Junho do ano    de   2016,  
 a   instituição também  
passou  a realizar  os 
atendimentos  na  sede cedida 
pela  Associação  de  Proteção 
à  Maternidade,  à  Infância e à 
Família   de  Maringá  (APMIF), 
localizada   na    Rua    Itapura, n° 
581, Vila Operária, Maringá-PR,   
CEP   87050-190,  a  qual passou  
a  ser a única sede da instituição  
a partir do mês de Agosto  de  
2017.  

Inicialmente, a entidade foi idealizada 
no    ano    de    2004  por   um   
grupo  de      profissionais   
 composto     por 
médicos,  fonoaudiólogo, odontólogo 
, fisioterapeuta,     assistente    
 social,  psicólogo  e  enfermeiros,  
com o foco de   promover  
 assistência     gratuita   a        
 pessoas         carentes        não 
hospitalizadas    ou     em  tratamento 
domiciliar,  chegando ao atendimento 
mensal  de  300  a  400  pacientes  no 
ano   de   2005.       Diante de algumas
dificuldades   a   instituição  
 encerrou suas  atividades  por  um  
tempo, mas em  outubro  de  2006  
retornou como Organização    de    
 Sociedade     Civil  de      Interesse      
Público       (OSCIP) denominada  
 "Sistema   de   Apoio   à Saúde,    
São Rafael",   que  a partir de 2012    
se    tornou    Organização   de 
Sociedade    Civil   (OSC).   Dentre   
as várias   necessidades   da   
população atendida, percebeu-se a 
urgência nas áreas de 
fonoaudiologia,   fisioterapia e 
odontologia,  a  importância  do uso 
da  acupuntura  e  homeopatia   como 
forma  de  tratamento e na adesão ao 
aleitamento   materno. 
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Missão

Nossa MISSÃO é realizar ações sociais, por 
meio de atendimentos multiprofissionais, 
contribuindo para a promoção da saúde física, 
mental e qualidade de vida.

VISAMOS    ser   referência  no   desenvolvimento  de 
iniciativas multiprofissionais e interdisciplinares que 
resultem    em    soluções    para    o    bem     comum, 
produzidas    em    sinergia   com   a   comunidade   e 
compartilhadas,   indiscriminadamente.

"A prática da cidadania só adquire sentido 

se   no  seu  horizonte  estão  os  direitos  de 

todos,   a igualdade perante a lei,   a defesa 

do bem comum."

VISÃO
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Objetivos

Temos  como   OBJETIVO   oportunizar   às   
crianças, adolescentes  e  jovens,  preferencialmente 
os que se encontram em situação de vulnerabilidade 
pessoal  e social,   a  garantia  dos  direitos  
básicos,   visando à  
formação integral; Contribuir para que as famílias  
ou as referências familiares exerçam com dignidade 
seu papel de criar, educar e promover integralmente 
seus filhos;   contribuir  para   o  processo  de  
organização social   com   vistas   à  promoção  e  
 integração  das pessoas   na   comunidade   por  
 meio  de  projetos  e ações   ético-solidárias;    
conscientizar    as  famílias sobre  a  importância do 
seu papel para a garantia da qualidade de vida. 

Público Alvo 
 

Preferencialmente crianças, 
adolescentes e famílias em 
situação de vulnerabilidade 

social. 
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NOSSA EQUIPE 

PROFISSIONAL

DIRETORIA GESTÃO 2015/2018 
 

Presidente 
 Luís Renato Manfredini Hapner 

 
Tesoureiro 

Juliano Ferreira de Lima 
 

Secretária 
Edinéia Juliana Maldonado 
Nadieli dos Santos Hungaro 

 
Suplente 

Soraia Ribari Saito Vinholi 
 

Conselho fiscal 
Tiago Luz Boeira 

Fernanda Saito Vinholi 
Marcelo Moreira Khoury 

 
Conselho dos profissionais 

Maria Gorethe de V. Miranda 
Andressa Carla Neves de Lima Pismel 

Maria Claudia de Chiara Pismel 

DIRETORIA GESTÃO 2018/2021 
 

Presidente 
Mariane Arns 

 
Tesoureiro 

Maria Claudia Chiara Pismel 
 

Secretária 
Letícia Neris Carneiro 

 
 

Suplente 
Paulo Henrique Mai 

 
Conselho fiscal 

Maria Augusta de Lima Araújo 
Marli de Almeida Rodolpho 

 
 

Conselho dos profissionais 
Maria Gorethe de V. Miranda 

Maria Helena Zanuto 
 

Arte desenvolvida pela Liga de Pediatria da 
Faculdade Ingá (LAPED)
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NOSSA EQUIPE 

PROFISSIONAL

04 Advogados - Voluntário 
02 Assistente Administrativo - CLT 
02 Assistentes Sociais - CLT 
01 Educadora Social - CLT 
03 Estagiária de Serviço Social  
01 Estagiário Remunerado 
01 Fisioterapeuta - CLT 
05 Fonoaudiólogo - 02 CLT / 03 Voluntário 
01 Gestora Institucional - CLT 
01 Instrutor de Equitação - CLT 
04 Médico Pediatra - Voluntário 
02 Nutricionista - Voluntário 
01 Otorrinolaringologista - Voluntário 
19 Psicólogos - 06 CLT / 13 Voluntário 
01 Psicomotricista - Voluntário 
02 Psicopedagoga - 01 CLT / 01 Voluntário 
01 Recepcionista - CLT 
01 Serviços Gerais - CLT 
 
 

Arte desenvolvida pela Liga de Pediatria da 
Faculdade Ingá (LAPED)



Fazendo a 

Diferença
Rédeas da 

Vida

O Encanto da Conquista 

do Ler e Escrever

AMBULATÓRIO 
DE PEDIATRIA

Palestras

Projetos
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Público-alvo: crianças de 0 a 18 anos incompletos, 
vítimas de violência sexual e situações de 

violências, que tenham vínculo com o Ministério 
Público, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar e a 

rede de atenção à violência, complementando o 
serviço do município, com o intuito de minimizar os

impactos causados tais violências. 
 

Profissionais envolvidos:  
4 Psicólogas

Meta: atendimento 
a 48 crianças/adolescentes 

Total de Atendidos: 102 
Total de atendimentos: 1.581 
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PROJETO FAZENDO A DIFERENÇA

ambulatório de pediatria

Público-alvo: Crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social.

 

Total de Atendidos: 560 
Total de atendimentos: 1.079

Profissionais envolvidos: 

4 Médicos Pediatras Voluntários 
 



Público-alvo: adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos. 

O projeto tem o intuito de proporcionar, por meio da 
prática da Equoterapia, a organização/aprimoramento 
do desenvolvimento biopsicomotor dos adolescentes, 

bem como de ações efetivas de conscientização 
quanto aos riscos de exposição a situações que 

desafiem a lei e sua integridade física e moral, com o 
intuito de resgate da cidadania e fortalecimento de 

vínculo familiar e comunitário. 
É realizada orientação aos pais e/ou responsáveis a 

respeito das crianças e adolescentes atendidos e 
encaminhados pela rede sócio assistencial da cidade 
de Maringá-PR, por meio de módulos compostos por 

oficinas e palestras. 

Profissionais envolvidos: 
 

1 Educador Social 
1 Fisioterapeuta 
1 Fonoaudióloga 

1 Instrutor de Equitação 
1 Psicóloga 

1 Estagiária de Psicologia 
 

PROJETO RÉDEAS DA VIDA

Meta: atendimento a 30 adolescentes 
Total de Atendidos: 43 

Total de atendimentos: 780
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projeto o encanto da conquista do 
ler e escrever

Público-alvo: crianças de 6 aos 10 anos. 
 

O projeto promove avaliações e atendimentos 
fonoaudiológico, pedagógico e psicológicos às crianças  que 

apresentam transtornos e dificuldades de aprendizagem, 
oriundas de  famílias  em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas da rede pública de ensino de Maringá e região..
 
 

Profissionais envolvidos: 
 

1 Assistente Social 
1 Fonoaudióloga 
1 Psicopedagoga 

1 Psicóloga 
 

Meta: 36 vagas para atendimento 
Total de atendidos: 36 

Total de atendimentos: 1.088
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palestras de promoção à saúde 
e prevenção de doenças

Público-alvo: Comunidade em Geral 
 

Tem como objetivo levar informações para a 
comunidade sobre: Saúde, Educação, Direitos 

entre outros, proporcionando uma interação entre
a comunidade e os profissionais de diversas 

áreas do saber. Os temas são solicitados pela 
comunidade em geral. 

Profissionais envolvidos: 
 

Diversas áreas: médicos, assistentes 
sociais, advogados, psicólogos, entre 

outros. 
 

Participantes: 64 
Palestras realizadas: 05
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T O T A L  D E  A T E N D I M E N T O S  14

EM 2018...

6.003
ATENDIMENTOS 

FORAM REALIZADOS 920
PESSOAS FORAM 

ATENDIDAS

64
PESSOAS ASSISTIRAM 

ÀS PALESTRAS 404
CRIANÇAS DE ESCOLAS 

MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS PASSARAM 
PELA ANTROPOMETRIA



Parceiros
Agradecemos o apoio dos nossos parceiros, 

que ajudam a fazer com 
que famílias de Maringá e região sejam 

assistidas

PÁGINA 16 | NOSSOS PARCEIROS 

Este relatório foi desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia da Universidade Estadual de 
Maringá: Aline Noemi, Carol Rocha, Hanna Martins e Lucas Portilho, sob orientação do Prof. Dr. 

Fábio Lopes.


