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A Instituição
CINCO ANOS DE ATUAÇÃO NA REGIÃO DO BARREIRO
O Instituto Filha de Sara é uma organização da Sociedade Civil que tem
o objetivo de trabalhar em prol dos direitos de mulheres, principalmente,
das que se encontram em situação de violência, visando o resgate da
identidade de cada uma e o rompimento do ciclo de violência; apoiando
também as famílias, para que essas mulheres vivam de modo digno e
satisfatório.
Além de atuar no enfrentamento à violência contra a mulher, também
trabalha na defesa e garantia de direitos de crianças, adolescentes e
idosas, visando uma sociedade mais justa e igualitária.

LOCALIZAÇÃO
Rua Desembargador Cintra Neto , 600 - Milionários - BH (próximo à
Regional Barreiro)
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Nossa história
Nossa atual presidente e fundadora do Instituto Filhas de Sara,
Cláudia Helena de Oliveira, é assistente Social e especialista em
Direitos Humanos Internacionais,
Em 2001, ela começou a liderar um grupo de mulheres que
iniciou trabalho voluntário de apoio às mulheres em Belo Horizonte.
O trabalho se expandiu e ganhou adeptas em outros estados até
atravessar fronteiras e chegar à Guiné-Bissau em 2010.
Diante das demandas que se apresentam e os desafios contemporâneos
entendemos a necessidade de formalizar o trabalho constituindo um
Instituto. Dessa forma poderemos atuar de forma mais efetiva na
Defesa dos Direitos Humanos. Assim, nasce o nosso Instituto Filhas
de Sara em 2016.

Equipe Técnica

Psicologia
Fernanda Maria Pimentel Campos
Jéssica Cayres Damasceno
Lúcia Helena Pinheiro
Keller Regiane Paiva Fazzolo
Naiara Cristina Pereira
Rúbia Rodrigues
Tamires Batista Lima

Serviço Social
Cláudia Helena de Oliveira
Lucinéa Soares

Educação
Elizabeth Ribeiro de Oliveira
Maria do Socorro Souza Gomes
Ana Paula de Souza Batista

Direito
Tatiane Martins A. Monteiro
Débora Cristina P.Vieira Santos

Saúde
Carla Morais Macedo
Nutricionista
Carolina Morais Macedo de Oliveira
Biomédica
Jercilaine Alves Pinto
Fisioterapeuta

05

PROJETO
Alinhavando
Vidas
Acreditamos na solidariedade
humana e no
poder
terapêutico dos trabalhos manuais. Este projeto reúne
mulheres que possuem habilidades com trabalhos
manuais e também aquelas que gostariam de aprender.
Além de oportunizar o
compartilhamento
do conhecimento técnico em sua habilidade também
promovemos espaço de convivência e troca de
experiência em assuntos relevantes que envolvem
informações sobre direitos da mulheres e
ralecionamento abusivo.
Encontros semanais com atividades diversas
Crochê, tricô, bordado, pintura etc.
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PROJETO
Sabores e Saberes
EMPREENDEDORISMO SOCIAL Em produção de alimento

O empreendedorismo social caracterizase por uma forma de negócio que tenta
minimizar mazelas sociais, por meio da
criação de produtos ou serviços com
foco na resolução desses problemas.
Buscando o empoderamento de
mulheres e meninas , incentivamos o
empreendedorismo por meio de
capacitação prática e teórica em
confeitaria básica.
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PROJETO
Arte e sustentabilidade
EMPREENDEDORISMO SOCIAL Em produção de artesanato

Buscando resoluções que promovam a
sustentabilidade, incentivamos o
empreendedorismo por meio de
capacitação prática e teórica em
produção e venda de artesanato com
foco na reciclagem. O artesanato além
de terapêutico é alternativa de fonte
de renda para as mulheres.

PROJETO
Elas em Movimento
AULAS DE PILATES

Tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida das mulheres assistidas e
contribuir para a diminuição da ansiedade,
auxiliando no tratamento da depressão.
Estudos mostram que
pessoas que
praticam uma atividade física regularmente
apresentam uma melhora funcional na
atividades da vida diária, e como resultado
disso sente-se menos ansiosos e menos
depressivos, O que é muito comum no
público assistido pelo projeto. (PIRAI,
2003)
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PROJETO
Reconstruindo o saber
OFICINA DE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO

Público alvo: Mulheres não alfabetizadas
ou com baixo níveis de letramento
Objetivos: Possibilitar o acesso das
mulheres à leitura e à escrita em situações
de uso cotidiano; despertar para a
necessidade de sua inserção no sistema
educacional; provocar uma discussão mais
aprofundada sobre direitos humanos,
violência contra as mulheres, gênero e
identidade.
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PROJETO
Me inclua nessa
INCLUSÃO DIGITAL

Objetivos: Promover acesso público e
gratuito às tecnologias de informação e
comunicação à comunidade.
Dar
suporte
tecnológico
no
desenvolvimento de atividades pedagógicas
aos professores, monitores e alunos dos
nossos projetos de educação (alfabetização,
cursinhos preparatórios e reforço escolar
de crianças e adolescentes).
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SERVIÇOS

11

Visamos apoiar às mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo atendimento psicossocial,
orientações e encaminhamento jurídico, necessários à superação da situação de violência,
contribuindo para o fortalecimento da mulher e sua família e o resgate de sua identidade e cidadania.
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ATENDIMENTO
SOCIAL

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO

Orientações e
encaminhamentos às
mulheres e seus
familiares; orientações
sobre benefícios e
outros.

Atendimento
psicossocial individual e
em grupo.
Para mulheres vítimas
de violência e seus filhos
menores de 18 anos.

03

ORIENTAÇÃO
JURÍDICA

Atendimento individual com
orientações sobre a Lei Maria da
Penha, pensão alimentícia,
dissolução de união estável,
guarda de filhos, divórcio.
Assistência jurídica gratuita para
área de família e
acompanhamento de medida
protetiva.
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Roda de conversa e palestras

PARA O PÚBLICO ASSISTIDO
Regularmente, oferecemos oportunidade de
reflexão em rodas de conversas com temas
diversos : Relacionamento abusivo, Lei Maria da
Penha, Resgate de identidade e autoestima,
conflitos familiares entre outros.
NA COMUNIDADE
Aceitamos convites para dialogar com a
comunidade sobre temas da nossa área de
atuação. (Violência, abuso, conflitos familiares,
ansiedade, depressão).
NOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Trabalhamos em parceria com as Escolas da
Rede Pública no combate à violência que inclui
automutilação , tentativa de autoextermínio,
"bulling", prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e prevenção de gravidez na
adolescência. .
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GRUPOS DE

Apoio

Acreditamos que as mulheres precisam conhecer seus direitos para
resgatarem sua identidade como um sujeito de direitos. E que falar é o
primeiro passo para sair da posição de vítima. Temos o objetivo de
promover escuta qualificada e encaminhamentos que se fizerem
necessários, e de promover espaço respeitoso de troca de experiências e
orientação sobre os direitos das mulheres e outros pertinentes ao
mundo feminino.

Espaço de convivência e
relaxamento
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Entrada

Serviço Social

15

16

Psicologia

Reunião e Acolhimento
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Coordenação

Estética

Sala de aula
Espaço de aprendizado
prático e teórico
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Oficina de culinária

Espaço de aprendizado
de técnicas culinárias
Oficina de trufas
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Oficina de Costura

Espaço de aprendizado
de técnicas de costura e
produção de artesanato

Cafeteria

Laboratório de
empreendedorismo
e espaço de venda.
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Pátio

Espaço multiuso para
diversas atividades
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Lojinha de artesanato
Peças confeccionadas em nossas
oficinas e outras doadas são
vendidas em nossa lojinha para
levantar recursos para os
projetos.
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FONTES DE RECURSOS

Sustentabilidade

Venda da produção de artesanato

Venda da produção da nossa oficina culinária
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Outros Recursos

EVENTOS
Apresentações artísticas
Almoços e jantares
Feira

PARCEIROS
Doações de parceiros
e patrocínios de
pessoas jurídicas.

CONTRIBUIÇAO
Doações em dinheiro
de pessoas físicas.

PRINCIPAIS
Apoiadores
Envolvida em causas de direitos humanos, a doutora
Valéria, Desembargadora do TJMG,
decidiu se
envolver e apoiar o Instituto Filhas de Sara, sendo uma
da maiores incentivadoras por reconhecer a seriedade
e a ação humanitária que estão imbuídas em sua
finalidade. Hoje, temos a honra de tê-la como
Conselheira do Instituto Filhas de Sara. O Coronel
Robson, seu esposo, desde que conheceu o Instituto
também têm nos apoiado de maneira importante.
Foto: Dra. Valéria Rodrigues e Cel. Robson Queiroz
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PRINCIPAIS
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Apoiadores
Vereador de Belo Horizonte, Hélio Medeiros
Correa, conhecido como Helinho da farmácia, é
comerciário e morador da Regional Barreiro, em
Belo Horizonte. Na região, Hélio Medeiros tem
desenvolvido diferentes trabalhos sociais, como
auxílio a creches, asilos e hospitais e é integrante
da comissão de saúde.
Preocupado com a alta demanda de atendimento
psicológico às mulheres da região do Barreiro,
conheceu o Instituto em 2018, Desde então, tem
sido grande parceiro nas ações da Organização.
Da esquerda para direita Lucinéa Soares ( assistente social do
Instituto, Hélio Medeiros, Cláudia (presidente do Instituto)

PRINCIPAIS
Apoiadores
Empresário no ramo de construção na região,
Cristiano Oliveira é graduado em Educação Física e
Administração de Empresas. Já atuou na área de
esportes e projetos de promoção da saúde.
Inicialmente se tornou parceiro do Instituto e
devido à sua dedicação à causa, foi convidado a
compor o Conselho do Instituto.

Da esquerda para direita , Cláudia (presidente do Instituto), Meyre
Ellen e Cristiano Oliveira (Cristiano Casa e Construção)
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ARTICULAÇÃO
Recebemos encaminhamentos da
Rede Pública e outras organizações.
Mantemos constante diálogo com a
Rede de Assistência.

Com a Rede

CENTROS DE SAÚDE DA REGIÃO

REGIONAL BARREIRO PBH

Bom Sucesso, Bairro das Industrias,
Barreiro de Cima e outros.

Equipe da Proteção Básica.

ESCOLAS DA REDE PÚBLICA
Escola Municipal Cecília Meireles
Escola Estadual Celso Machado
Escola Estadual José Miguel do Nascimento
Escola Estadual João Botelho e outras.
Paulo Borges (Gerente do Centro de
Saúde do Barreiro de Cima)

PROGRAMAS E OUTROS
Família Acolhedora
Cersam
NUDEM
Comunidade Viva (Vallourec)

OFERECEMOS CAMPO DE ESTÁGIO

VI mostra de estágio da Faculdade
Novo Horizontes
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Outras contribuições

PROMOVEMOS O VOLUNTARIADO

Voluntarios do Instituto

PROMOVEMOS ARTE E CULTURA

Grupo Choro do Morro

VISÃO E PLANOS

OBTER ESPAÇO PARA SEDE

O espaço que atualmente ocupamos é
objeto de comodato com tempo
determinado. Para que as atividades do
Instituto se mantenha no território, é
necessário a concessão, doação ou compra
de um novo espaço que nos permita
ampliar os atendimentos sem perder a
qualidade.

Futuros

TORNAR-NOS REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NA REGIÃO DO BARREIRO
Oferecer atendimento qualificado às mulheres e seus filhos tanto na
prevenção quanto na luta contra a violência doméstica e seus
desdobramentos.

BUSCAR CERTIFICAÇÕES

AMPLIAR ATENDIMENTO

Dedicar-nos cada vez mais para o
aprimoramento técnico e à humanização
dos serviços ofertados a fim de obter
certificações necessárias para obtenção de
recursos públicos e privados para a
manutenção e ampliação de nossos
projetos.

A fim de adequar à demanda da
comunidade pretendemos aumentar
a equipe e o espaço de atendimento.

ESTABELECER NOVAS
PARCERIAS E CONVÊNIOS
Continuar em continuo diálogo
com a Rede Pública e ampliá-lo
para atender melhor o nosso
público.
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CONTATOS
SITE

www.institutofilhasdesara.org
REDES SOCIAIS

@institutofilhasdesara
FONE E WHATSAAP

(31) 3317-0490
ENDERÊÇO

Desembargador Cintra Neto, 600 - Milionários - BH
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