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Identificação: Clube de Mães Novo Recreio

A

No me do Plano de Trabalho: “Família Acolhida”

B

Tipo de Proteção: Proteção social básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

2

Organização Social do Proponente

Nome: Clube de Mães Novo Recreio
CNPJ:03.728.533/0001-82
Registro no CMASnº022CMDCA nº72 - E

Validade dos Registros: Indeterminado

Endereço: Rua Santina

Nº541

Bairro: Novo Recreio
Telefones: 2402 0945

Comp. Antigo 65

Cidade: Guarulhos
Fax:

Estado: SP

CEP: 07144-490

E-mail:projetonovorecreio@gmail.com

Endereço Internet:www.clubedemaesnovorecreio.org.br
Nome e formação do Responsável técnico pelo P.T.: Margarete Alves da Silva– Psicóloga
Telefone:2402 0945/ 99298 0802

Fax:

E-mail:mag.alves.88@gmail.com
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Resumo das Informações

A

Local/Região de Atuação do P.T./ CRAS de referência: Jardim Acácio

B

O Novo Recreio está localizado numa região próxima a reserva Florestal no Distrito do Cabuçu.
Objetivo Geral: Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social,
assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo a
desenvolver a sua convivência familiar e comunitária.

C

Sumário: A proposta do Programa “Família Acolhida” é de atender 100 pessoas no
desenvolvimento de diferentes ações, tais como: visitas domiciliares, grupos de geração de renda,
grupos de apoio psicossocial. Oferecendo um espaço de convivência e programa sócio
educacional.

D

Público Alvo: homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade.

E
F

Nº de Beneficiários (diretos) atendidos: 100 famílias
Custo Total Pleiteado: R$ 720.000,00
Janeiro/2017 a dezembro/2017 – R$ 360.000,00
Janeiro/2018 a dezembro/2018 - R$ 360.000,00

Identificação do Plano de Trabalho
Nome do Plano de Trabalho: “Família Acolhida”
Instituição: Clube de Mães Novo Recreio
Data de fundação: 03/11/1999.
Nome do Presidente da Entidade: Marinete Pinheiro de Moura Lima – RG. 37.981.798-6
Nome e cargo da Técnica responsável pelo plano: Margarete Alves da Silva – Psicóloga

Apresentação e Justificativa do Plano de Trabalho
O Clube de Mães Novo Recreio está situado numa região que não possui infraestrutura, as casas
foram construídas em locais de invasão, são residências de pequeno porte, e algumas estão localizadas em
áreas de risco, podendo ocorrer desabamentos.
As ruas são estreitas, sem asfalto e em forma de ladeiras, as casas estão dispostas nos morros e apesar
da maior parte serem de alvenaria, apresentam estrutura frágil e pouco confiável.
Os equipamentos públicos não atendem à demanda local. A comunidade conta com uma Unidade
Básica de Saúde e com o programa Saúde da família.
De acordo com o art. 25 da Lei Orgânica da Assistência Social: os projetos de enfrentamento de pobreza
compreendem a instituição de investimento econômico social nos grupos populares, buscando subsidiar,
financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para
melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, a preservação do
meio ambiente e sua organização social. Como também o art. 26 da LOAS: o incentivo a projetos de
articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e, em sistema de cooperação entre
organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil.
O diagnóstico social desenvolvido no município de Guarulhos em 2010 pela empresa Kairoz, aponta
a região do Recreio São Jorge, área em que se situa esta instituição, a condição de precária no item vida e
saúde (saneamento básico e mãe adolescente) Educação (abandono escolar no ensino fundamental e médio),
Convivência familiar e comunitária (baixa renda, densidade por dormitório, escolaridade precária do
responsável e responsável adolescente).
Segundo o levantamento das vulnerabilidades familiares, detectamos que atendemos cerca 79% das
prioridades, sendo 18% que residem em domicílios com serviços inadequados de infraestrutura, 24% com
renda familiar per capita igual ou inferior a ¼ do salário mínimo, 21% com responsável com menos de 4
anos de estudo, 16% com conflitos familiares que caracterizam fragilização dos vínculos. Quanto as
vulnerabilidades individuais, a maioria se encontra na vivência de negligência, defasagem escolar e usuários
dos programas de transferência de renda.
O perfil geral da população de nossa comunidade apresenta baixo nível de escolaridade, precariedade
na consciência de seus direitos, além do alto índice de desemprego. A renda per capita familiar de R$
225,44.
Outro aspecto importante a destacar é a condição de habitação, são mais de 1.000 casas condenadas
pela defesa civil, fora as que estão em local de reserva florestal, parte destas pessoas estão em processo de
transferência para o bairro dos Pimentas e precisam de auxílio neste processo de mudança.
O censo demográfico de 2000 mostrou que do total de jovens brasileiras entre 15 e 17 anos
(5.329.967) 8% tiveram filhos e destas, 18% tiveram mais que um, na faixa etária de 18 a 19 anos
(3.591.328) 24% tiveram filhos e destas 34% mais que um, na faixa etária entre 10 e 14 anos 0,43% das
adolescentes (37.282) tiveram filhos e 25% delas mais de um.
Os números nos oferecem um cenário preocupante quando associados às condições de vida e saúde
sexual reprodutiva das adolescentes e jovens, tendo em vista que mais mulheres jovens estão tendo mais
filhos em curto intervalo de tempo, reincidindo dentro da própria faixa etária, isto está diretamente
relacionado à ausência de planejamento familiar e programa de educação sexuaal.
A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e também
compõe o IDHM Educação. Em 2010 63,85% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o

ensino fundamental e 43,53% o ensino médio. Em São Paulo, 62,91% e 44,86% respectivamente. Esse
indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos
escolaridade.

Objetivo Geral
Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social, assegurando espaços de
referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária.

Objetivos Específicos
•
•

•
•
•

Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento dos jovens no
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação
cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, detectar necessidades,
motivações, habilidades e talentos;
Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências especificas básicas;
Contribuir para inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional e no mundo do
trabalho, assim como no sistema de saúde básica e complementar;
Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação
da vida pública no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo.

Beneficiários
100 pessoas de ambos os sexos a partir de 18 anos de idade.
Abrangência geográfica
O Novo Recreio está localizado numa região próxima a reserva Florestal no Distrito do Cabuçu que
compreende os bairros: Monte Alto, Jardins dos Cardosos, Siqueira Bueno, Chácaras Cabuçu, Recreio São
Jorge I e Recreio São Jorge II, Sendo o Novo Recreio o último bairro a ser formado.
As moradias são simples, foram construídas em área de ocupação, no local existem poucos recursos na área
de atendimento e serviços, quanto aos equipamentos públicos, existe apenas uma UBS, que oferece somente
os serviços básicos de saúde.
Este programa será de responsabilidade do Clube de Mães Novo Recreio articulado com o CRAS –
Centro de referência da Assistência Social – Jardim Acácio

Metas

Mês
Janeiro/2017
Janeiro/2018
Janeiro a novembro/2017
Janeiro a novembro/2018

Janeiro a novembro/2017
Janeiro a novembro/2018
Janeiro a novembro/2017
Janeiro a novembro/2018
Janeiro a dezembro/2017
Janeiro a novembro/2018

Janeiro a dezembro/20167
Janeiro a novembro/2018

Atividade
Divulgação dos cursos,
Preenchimento das fichas, formação
dos educadores.
Desenvolver atividades de
acolhimento, orientação,
encaminhamento e acompanhamento
com as famílias atendidas.
Desenvolver cursos de geração de
renda nas áreas, de estética,
cabeleireiro, culinária e panificação.
Desenvolver oficinas de cuidados
pessoais e inserção social: corpo em
movimento e inclusão digital.
Atendimentos nos grupos de apoio
psicossocial: grupo de autocuidado,
terapia comunitária e grupo de
convivência.
Realizar visitas domiciliares e
trabalho social com as famílias dos
usuários.

Resultado
Prontuários preenchidos
Treinamento dos
educadores.
85% de frequência nas
atividades

80% de atividades
laborais desenvolvidas
80% de atividades de
participação
Melhoria na qualidade de
vida e dos vínculos
familiares e comunitários
de 90% dos usuários
100% das famílias
atendidas

Metodologia de trabalho
Atenderemos 100 pessoas de ambos os sexos a partir de 18 anos que terão uma carga horária semanal
de 8 horas. Os cursos oferecidos terão a duração de 12 meses: cabeleireiro e estética, culinária e panificação,
tem como objetivo oferecer uma forma de geração de renda e melhoria na condição socioeconômica
familiar; as oficinas de inclusão digital e corpo em movimento tem como finalidade a busca de vida saudável
e inserção social. Os usuários poderão participar em apenas um curso, mas fica aberta a participação nos
grupos. Os grupos de apoio psicossocial: grupo de convivência, terapia comunitária e grupo de autocuidado
trabalharão na prevenção do uso de drogas e álcool que estão disseminado na região, na prevenção da
gravidez precoce, no fortalecimento dos laços familiares, na busca de solução para o problema da moradia e
outras problemáticas vivenciadas na comunidade, com o objetivo de Favorecer o estabelecimento de
vínculos positivos por meio da interação entre os indivíduos; Gerar oportunidades de um espaço para
reflexão troca de experiências e busca de soluções para problemas comuns; Estimular o exercício da
solidariedade e da cidadania; Mobilizar pessoas, grupos e instituições para a utilização de recursos existentes
na própria comunidade. A força da participação em um projeto social ou em uma comunidade vai além do
suprimento de carências econômicas, pois a vivência comunitária é um dos veículos para a ampliação da
visão de mundo das pessoas e geração de conhecimentos.
As visitas domiciliares serão realizadas com todos atendidos, momento em que estaremos verificando
a condição familiar e desenvolvendo um plano de atendimento para aquela família, buscando atender suas
necessidades. A evolução será registrada no prontuário individual.
Devido à demanda e o interesse dos idosos, manteremos o atendimento ao grupo da melhor idade,
contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

Os monitores serão responsáveis pelas aulas práticas, sempre usando de diálogo, trabalhando a
integração e o relacionamento grupal. A recepção do usuário acontecerá num primeiro momento através de

uma triagem individual, onde serão colhidos dados gerais da família e já neste momento verificado alguns
encaminhamentos. O acolhimento nos grupos será realizado através de dinâmicas de grupo, promovendo a
integração e o fortalecimento dos objetivos no processo de crescimento e amadurecimento pessoal.
A frequência dos usuários será controlada através do diário de frequência. O treinamento e a
capacitação dos monitores serão ministrados pela equipe técnica do projeto, atuando como facilitadora das
relações interpessoais destes com seu grupo de trabalho. As atividades psicossociais serão realizadas pelos
técnicos, através de dinâmicas de grupo, troca de experiências, reflexão sobre temas: cidadania, laços
familiares, autoestima, violência da mulher, economia solidária, preparação para o mercado de trabalho,
educação dos filhos, planejamento familiar, gravidez indesejada, etc. Neste período organizaremos algumas
atividades comerciais com os atendidos, com a proposta de ampliar a visão do mundo de trabalho e propor
alternativas na forma de condução dos projetos pessoais, promovendo bazares na comunidade e participando
de feiras, a fim de oferecer ao usuário uma forma concreta de aprendizado na negociação do produto.

Horário equipe técnica
Horários
8:00 às 17:00

13:00 às 17:00

segunda
Margarete/Psi
Sandra/ A.S

terça
Hilda/ A.S
Michele /Psi

Hilda/ A.S
8:00 às 12:00
Michele/ Psi

Margarete/Psi
8:00 às 14:00

quarta
Margarete/Psi
Sandra/ A.S
Hilda/ A.S.

quinta
Hilda/ A.S
Michele /Psi

Sandra/ A.S

Horário das técnicas foram alterados de 20 para 28 horas semanais.
Horário coordenadora: permanece 30 horas semanais

Cronograma de execução

sexta
Margarete/Psi
Sandra/ A.S
Michele /Psi

HORÁRIO

LOCAL

8:00 - 12:00

Cozinha
15 usuários

Culinária
Panificação e
confeitaria

Salão de
cabeleireiro
17 usuários

Cabelo e CIA
Corte, escova,
penteados,
colorimetria, química
e parte teórica, gestão
de salão

Salão de
atividades
20 usuários

Salão

Sala de
informática
16 usuários

2ª feira

Corpo em movimento
Dança, ginástica,
alongamento

Inclusão digital
Noções básicas do
computador, redes
sociais, pesquisa etc.
Culinária
Panificação e
confeitaria
Design de
sobrancelha
Manicure e
pedicure, depilação,
cuidados pessoais

4ª feira

5ª feira

Grupo de auto
cuidado
Trabalhar
autoestima e
valorização pessoal

Quadro de atividades

6ª feira

Culinária
Panificação e
confeitaria
Cabelo e CIA
Corte, escova,
penteados,
colorimetria, química
e parte teórica, gestão
de salão

Corpo em
movimento
Dança,
ginástica,
alongamento

Grupo de
convivência
Cidania
Cultura
Expressão corporal
Artes

13:00 - 17:00 Cozinha
15 usuários

Salão
Cab.
17 usuários

3ª feira

Visitas

Inclusão digital
Noções básicas
do computador,
redes sociais,
pesquisa etc.
Culinária
Panificação e
confeitaria
Design de
sobrancelha
Manicure e
pedicure,
depilação,
cuidados
pessoais

Terapia
comunitária
Autoestima
Afetividade
Solidariedade
Relacionamento
Convívio grupal

Visitas

Objetivos específicos
Complementar as ações da
família e comunidade na
proteção e
desenvolvimento dos
jovens no fortalecimento
dos vínculos familiares e
sociais
Possibilitar a ampliação do
universo informacional,
artístico e cultural dos
jovens, bem como
estimular o
desenvolvimento de
potencialidades para novos
projetos de vida, propiciar
sua formação cidadã e
vivências para o alcance de
autonomia e protagonismo
social, detectar
necessidades, motivações,
habilidades e talentos.
Possibilitar o
reconhecimento do
trabalho e da formação
profissional como direito
de cidadania e desenvolver
conhecimentos sobre o
mundo do trabalho e
competências especificas
básicas;
Contribuir para inserção,
reinserção e permanência
dos jovens no sistema
educacional e no mundo
do trabalho, assim como
no sistema de saúde básica
e complementar.

Atividades

Terapia comunitária
Reuniões socioeducativas

Grupo de convivência
Grupo de autocuidado
Terapia comunitária

Nº de participantes
Nº de pessoas que
obtiveram melhoria
na qualidade de vida.

Nº de participantes
Nº de pessoas que
obtiveram melhoria
na qualidade de vida

Didática

Dinâmicas
Filmes
Reflexões
Jogos psicodramáticos
Expressão corporal

Dinâmicas
Filmes
Reflexões
Jogos psicodramáticos
Expressão corporal

Cursos de qualificação
Preparação para o mercado
de trabalho.
Bazares e feiras.

Nº de participantes
frequentes.
Nº de pessoas
gerando renda ou
inserida no mercado
de trabalho.

Aulas teóricas
Aula prática
Palestras

Grupo de convivência
Terapia comunitária
Atendimento individual

Nº de participantes
frequentes.
Nº de pessoas que
retomaram
os
estudos.
Nº
de
pessoas
encaminhadas
aos
serviços de saúde

Dinâmicas
Reflexões
Palestras
Jogos psicodramáticos

Propiciar vivências para o
alcance de autonomia e
protagonismo social,
estimulando a participação
Oficinas de aprendizado
da vida pública no
Grupo de convivência
território, além de
desenvolver competências
para a compreensão crítica
da realidade social e do
mundo contemporâneo.
Trabalho social com as
Visitas domiciliares
famílias.
Grupos de apoio
Reuniões socioeducativas
Avaliação

Indicadores

Nº de participantes
frequentes
Nº de atividades
proposta pela grupo
para melhoria do
bairro.

Reuniões,
Palestras,
Filmes,
Documentários
Reflexões.

Nº
de
visitas Visitas
realizadas (10 por Atendimentos
mês)
Reuniões

Preenchimento
dos Compilação dos
instrumentais de avaliação. dados de avaliação.

Utilização dos
instrumentais, conforme
anexos.

Recursos materiais disponíveis e estrutura física

Profissional que
executará

Psicólogo
Ass. Social

Psicólogo
Ass. Social

Monitor

Ass. Social
Psicólogo

Ass. Social
Psicólogo
Monitor

Ass. Social
Psicólogo
Coordenador
Ass. Adm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 aparelho de som
01 televisor
01 DVD
Mesas, cadeiras e bancos
05 ventiladores
02 geladeiras
02 fogões
01 aparelho de FAX
03 impressoras
04 armários
01 salão de cabeleireiro
01 sala de artes
01 sala de informática com 20 computadores
01 sala de recepção e administrativa
01 sala de atendimento
05 sanitários

Contra partida da Instituição
06 cadeiras de cabeleireiro, 08 bancadas com espelho, 11 secadores, 10 pranchas, 03 maquininha de corte, 01 maquininha de
acabamento, 04 baby liss, 09 carrinhos de cabeleireiro, 01 esterilizador, totalizando um valor aproximado de R$ 5.000,00.
Manutenção Predial – Reformas e Reparos – R$. 50.000,00.

Composição e capacitação da equipe 2017
Cargo/ função
Coordenadora

Técnica social

Técnica social

Estagiária
Monitor
Monitor
Monitor

Nível de
formação
Responsável pelo Plano de
Superior em
trabalho, prontuários, relatórios, Psicologia/Ser
visitas, atendimentos, etc.
viço Social
Visitas, reuniões sócio
Superior em
educativas, cadastro e
Serviço Social
relatórios.
Visitas, reuniões sócio
Superior em
educativas, Atend. Psicológico
Psicologia
relatórios.
Cursando
Auxiliar os educadores
Pedag. S.S ou
Psicologia
Ensinar noções básicas de
Cursando T.I
informática.
Ensinar técnicas de corte e
química nos cabelos e técnicas
Médio
de estética e manicure
Exercícios físicos, expressão
Educação
corporal, alongamento
Física
Atribuição

Monitor

Culinária e panificação

Médio

Auxiliar de serviços
gerais

Limpeza e organização do
espaço

Médio

Auxiliar de cozinha

Preparar e servir lanches

Alfabetizada

Carga
Horária
30 horas
semanais
28 horas
semanais
28 horas
semanais
30 horas
semanais
9 horas
semanais
15 horas
semanais
9 horas
semanais
16horas
semanais
44 horas
semanais
44 horas
semanais

Vínculo c/ a
instituição
CLT

Fonte de
financiamento
FMAS

CLT

FMAS

CLT

FUMCAD

Contrato de
estágio

FMAS

CLT

FUMCAD

CLT

FMAS

CLT

FUMCAD

CLT

FMAS

CLT

FMAS

CLT

FMAS

Quadro de financiamento (janeiro a dezembro/2016)

+ Insumos necessários

Verba municipal

Materiais Pedagógicos
Gêneros alimentícios
Recursos Humanos
Encargos (GPS,FGTS,PIS) 13º, férias,
dissídio, vale transporte, rescisão, cartão
alimentação, exame médico, imposto
sindical.
Desp. c/luz, água, telefone, internet
Mat. Limpeza/Higiene pessoal
Manutenção de aparelhos
Total

R$ 3.131,00
R$ 3.500,00
R$ 12.495,00
R$ 9.274,00

R$ 800,00
R$ 500,00
R$ 300,00
R$ 30.000,00

Procedimentos planejados para avaliação do Plano de Trabalho

A avaliação do plano será realizada frequentemente pela equipe, utilizando como indicadores, a
frequência, o desenvolvimento de habilidades e competências dos usuários.
O impacto social esperado: prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social,
redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência, aumento de acesso aos serviços
socioassistenciais e melhoria na qualidade de vida das famílias, aumento no número de jovens que conheçam
as instâncias de denúncia e recursos em casos de violação de seus direitos, reduzir, junto a outras políticas
públicas, índice de violência: entre os jovens: uso/abuso de drogas, DST e gravidez precoce, melhoria da
condição de sociabilidade do idoso e redução e prevenção de situações de isolamento social e de
institucionalização. Estes resultados serão mensurados através dos atendimentos individuais e grupais,
reunião socioeducativa, visitas domiciliares e registrados nas folhas de evolução e relatório social.
A avaliação dos usuários será realizada através do Questionário de Avaliação de Desempenho,
onde serão avaliados os seguintes indicadores: participação, interesse, relacionamento, assiduidade,
comprometimento, etc. (Anexo)
Outro instrumento utilizado é o formulário de Avaliação Final preenchido pelos usuários,
avaliando o trabalho ao término deste. (Anexo)

Entidade Social: Clube de mães Novo Recreio
Plano de Trabalho: “Família acolhida”
Verba Municipal / Valor Mês: R$ 30.000,00

Cronograma de desembolso
Recursos Humanos
1 Coordenadora/ psicóloga
1 Técnica social – ass. social
1 Monitor
1 Monitor
1 estagiário
1 Auxiliar de serviços gerais
1 Auxiliar de cozinha

R$ 21.769,00
R$ 3.677,00
R$ 2.600,00
R$ 1.300,00
R$ 1.005,00
R$ 1.200,00
R$ 1.292,00
R$ 1.245,00

Encargos (vale transporte, férias, 13º, dissídio, rescisão, imposto Correção de 10% dissídio nos salários e encargos
sindical, exames médicos, cesta básica)
R$ 9.274,00

Material de consumo / outros

R$ 8.231,00

Gêneros Alimentícios: lanche
Material de limpeza e higiene
Contas de água, luz, telefone, Internet – banda larga.
Material Pedagógico

Serviço de impressão e encadernamento de documentos e apostilas
Serviços contábeis.
Ingressos e transporte para passeio
Manutenção de aparelhos (geladeira, fogão, TV, computador, impressora, secador, maq. Costura, micro-ondas, mangueira e
registro de gás, cadeira de cabeleireiro, prancha de cabelo, maq. corte e tesouras, mesas e bancos, panelas de pressão).
Abridor de casas, aguarás, adaptador wiriless, adereços de madeira e metal, adesivos de unha, agulhas diversas, alças,
alfinetes, alicates, algodão, apagador, aplique mariander, apontadores, arame, areia, argamassa, argila, argolas, artigos de
madeira, aventais, azulejos, bacias plásticas, balões, bambolê, bambu, barbantes, bandejas, bases para brinco, bastidores, bico
de pato, bigudis, bobinas de costura, bobs, bolas, bordado inglês, borrachas, borracha imantada, bota de creme, botões,
cabaças, cabeças de bonecas, cabides, cadarços, cadeados, cadernos, calculadora, camisetas, canetas, canudo, canutilho para
head-set, contact, carbono, carimbo, caixas de madeira com tampa, caixas plásticas, caixinhas de bobina, cera para depilação,
cortador circular, carretilha de costura, cartolina, cascolar, caxixi, CD/DVD virgem (R/W), cascalhos, cera, cerâmica, estas
de vime, chapéu de palha, chinelos, cimento, chave de fenda, clipes, colas diversas, colchete de ganchos, colchonetes, contas
diversas, copos de vidro, cortador circular, corante, corda, cordão, cordonê, couro, correntes, corretivo, cremes diversos,
cristais, descosturadores, dobradiças, durepox, durex, elástico, embalagens diversas, emborrachado, enfeites diversos,
entremeios, entretelas, escovas de cabelo, esmaltes, espanador, espátulas, espelho, esponja, espuma, esquadros, esterilizador,
estilete, etiquetas, E.V. A, fechos diversos, feltros, filme fotográfico, filme PVC, filtro de papel, fio de nylon, fio encerado,
fio para overloque, fitas diversas, fita métrica, fitilho, fivelas, fixador de tintas, folhas para depilação, flores, focinhos
diversos, gamelas, ganchos com rosca, gás, gel base para decoupagem, gel fixador, gesso, giz de cera, giz para tecido, gliter,
goma, grampos, guardanapo de papel, guanidina, head-set, henna, imã, ilhós, isopor, lã, laços, lantejoulas, lápis diversos,
látex, lenços descartáveis, linhas, linóleo, lixas diversas, loção, luvas, macas, madeira, manta acrílica, MDF, martelo,
máscaras, massa corrida, massa de biscuit, massa para modelar, massa plástica, material descartável diversos, miçangas,
molde vazado, mouse, óculos de proteção, óleos perfumados, olhos diversos, palitos, pano de prato/copa, papel diversos,
paquímetro, parafusos, passa-fita, pastilha de vidro e porcelana, peças decorativas, pedra brasileira, penduradores para
quadros, peneiras, panelas, panelas para cera quente, perolas diversas, pedrarias, pentes de cabelo, pinças, pincéis, pingente
diversos, pintura facial, pitão, placa de vidro, plástico adesivo, plumante, porta-guardanapo, porta-joias, porta-retratos, portacadeado, pratos de vidro, prendedores de roupas e cabelo, pregos, prime, protetor auricular, purpurina, raspador, rebite,
refratário plástico e vidro, régua, rejunte, removedor de esmaltes, rendas, retalhos de malha, revolver de cola quente,
rolinhos de espuma, rolo efeito jeans, rolon elétrico, sacolas plásticas, sacos de papel, sacos plásticos, sandálias tipo
havaianas, sementes diversas, sianinha, shampoo, solventes, stencil, strass, tabua de passar roupa, talagarça, talco, talheres,
tear de prego, tear de grampo, telas, termolina leitosa, tecidos diversos, teclado, tesouras diversas, tintas, tintura para cabelo,
toalhas, tonner, toucas, varal de roupas, vareta, velcros, vergas, verniz, vidrilho, viés, zíper.
Material de escritório e acessórios de informática

Verba municipal

R$ 30.000,00

