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MISSÃO
Busca da melhoria da qualidade de vida
tendo por bases o investimento na saúde,
educação, na garantia da cidadania, dos direitos
humanos e preservação do meio ambiente.

2
RUA PARAGUAÇU, 42 – BOQUEIRÃO - 11050-020 - SANTOS – SP.
TEL/FAX: (13) 32243947 – E-MAIL: asppe@asppe.org – HOME PAGE: www.asppe.org

3

HISTÓRICO

A ASPPE - Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação, foi fundada em
10/02/94, como organização não governamental, por um grupo de profissionais de
saúde da cidade de Santos, com a finalidade principal de auxiliar nos trabalhos de
prevenção as DST/AIDS no município. A partir dessa proposta a ASPPE ampliou seu
foco de atividades.
Reconhecida como utilidade pública municipal em 17 de maio de 1996, pela Lei
059/96, e certificada como OSCIP em 12/01/2012, desenvolve projetos nas áreas de:
intervenção sócio-comportamental, assistência e pesquisa, promoção à saúde,
prevenção de doenças, desenvolvimento e fortalecimento das populações para o
exercício pleno da cidadania.
A missão da ASPPE é expressa pela: Busca da melhoria da qualidade de vida tendo
por bases o investimento na saúde, educação, na garantia da cidadania, dos direitos
humanos e preservação do meio ambiente.
Suas ações englobam pesquisas e programas integrados de educação e prevenção
nas áreas de saúde, educação, assistência social, direitos humanos, protagonismo
juvenil, fortalecimento profissional, diagnóstico situacional, planejamento, gestão,
monitoramento e avaliação de projetos e realização de eventos entre outras
atividades. Desenvolve serviços de consultoria, supervisão e treinamento a outras
organizações não governamentais e governamentais, empresas, escolas e
universidades.
Os projetos são desenvolvidos através de parcerias com organizações
governamentais, financiados por prefeituras, ministérios, secretarias de governo,
universidades nacionais e internacionais.
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A organização possui diversos apoiadores e financiadores, entre eles podemos
citar:
• O Ministério da Saúde através da Coordenação Nacional de DST/AIDS e o
Fundo Global de Tuberculose;
• A Prefeitura Municipal de Praia Grande, através de sua secretaria de
Assistência Social;
• A Prefeitura Municipal de Santos, onde é responsável pelo gerenciamento do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da
Família;
• Coordenação de DST/AIDS/Hepatites, onde desenvolve diversos projetos em
parceria;
• CMDCA- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

PROPOSTAS

Todos os projetos da ASPPE estão de acordo com as propostas de sua missão, e
baseados nas três linhas de ação: Pesquisa, Prevenção e Educação.
Para atingir seus objetivos a associação vem buscando novas parcerias participando
de concorrências elaborando projetos que possam ampliar as ações já desenvolvidas
pela organização.
Nesta linha, neste ano, foram ampliadas as ações de supervisão e capacitações de
profissionais da assistência social da Praia Grande, objetivando qualificar e ampliar as
ações dos Centros de Referência em assistência social. Foram apresentados projetos
para CMDCA Santos, Petrobras, Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência Social
de Santos, Secretaria de Saúde do Estado. Além de assessoramento técnico a outras
organizações envolvidas em capacitação conforme relatório de atividades descrito
abaixo.

4
RUA PARAGUAÇU, 42 – BOQUEIRÃO - 11050-020 - SANTOS – SP.
TEL/FAX: (13) 32243947 – E-MAIL: asppe@asppe.org – HOME PAGE: www.asppe.org

5

A contribuição com conteúdos técnicos e fortalecendo ações que permitam avaliar e
medir avanços nas áreas sociais, de saúde, políticas e comunitárias, faz com que a
ASPPE seja uma organização que busca: dividir responsabilidades com o poder
público, somar as possibilidades e facilitar a forma de encontrar os caminhos, para a
melhoria da qualidade de vida.
No ano de 2012 a organização deu continuidade a sua fase de reestruturação de
objetivos e metas em busca do fortalecimento de suas atividades na capacitação de
profissionais das mais diversas áreas, no desenvolvimento de atividades ligadas à
pesquisa, comunicação científica e de estratégias de intervenção e proposta
ampliação das ações em desenvolvimento.
• Continuou Investindo na conservação de sua sede, com reforma e adequação
dos espaços para as atividades. A instituição tem hoje espaços diferenciados
para as coordenações de projetos, espaços para supervisão de equipes de
projeto, reuniões de fóruns da comunidade.
• As equipes de seus projetos têm acesso liberado à internet e computadores,
facilitando não só as atividades ligadas aos projetos, como o próprio
desenvolvimento profissional e pessoal.
• Além dessas modificações investiu na melhoria de sua imagem, começando
pela modernização de sua logomarca, adequando-a ao seu padrão atual, mas
sem perder seu significado subjetivo.
• Investiu na divulgação de suas atividades através do site www.asppe.org .

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2012
 Manutenção do site da organização: www.asppe.org
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 Continuidade de desenvolvimento de um Newsletter com publicação
mensal para divulgação de temas relevantes ao fortalecimento da missão
da instituição. Foram veiculadas treze edições além da edição piloto,
atingindo diretamente cerca de 2.100 pessoas/mês.
 Participação na CEVISS (Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes de Santos).
 Participação no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
o

Câmara técnica de projetos, responsável pela análise técnica dos
projetos das organizações sociais apresentados para pleitear recursos
do Fundo Municipal da Criança.

o Visitas de fiscalização às entidades sociais que atendem crianças e
adolescentes em sistema de abrigo.
o Membro da comissão de organização do processo eletivo do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
 Participação na Comissão Municipal de AIDS de Santos, espaço de
discussão da politica municipal de DST/Aids de Santos
 Participação na Comissão Municipal de Drogas de Santos (COMAD)
espaço de discussão da politica municipal de enfrentamento da
dependência química de Santos
 Parceria com o Núcleo da Baixada Santista de Medicina de Família e
Comunidade, ligado a Associação Paulista de Medicina de Família e
Comunidade.
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 Repasse dos equipamentos do Projeto Pérolas para-Cooperativa COSTART
Capacitação para o Trabalho de Famílias de Portadores do HIV / AIDS,
Financiado pela Petrobras, devido a finalização do Projeto e efetivação
da cooperativa (objetivo final do Projeto Perolas).
 Elaboração do Projeto Direito Garantido para participação em
concorrência (Ministério da Saúde e UNESCO) visando a sua
continuidade. O projeto objetiva o atendimento direto as pessoas
vivendo com HIV/AIDS e formação de operadores do direito,
profissionais da saúde e assistência social.
 Adequação e discussão do Projeto de Capacitação de Profissionais que
atendem adolescentes em situação de risco decorrentes do uso de
drogas no CMDCA, seguindo normas para garantir financiamento do
Fundo Municipal da Criança de Santos. Este projeto objetiva ampliar o
conhecimento dos técnicos para lidar com adolescentes usuários de
drogas atendidos na rede de serviços do município de Santos.
 Adequação e discussão do Projeto Bases para o enfrentamento da
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes a ser
apresentado em concorrência para financiamento pelo CMDCA com
recursos do Fundo Municipal da Criança de Santos.
 Elaboração e participação da concorrência do Projeto Brasil Foundation/
Petrobras com projeto de capacitação para jovens em situação de
vulnerabilidade para atuarem na expansão das áreas de Petróleo e Gás.
 Discussão e articulação institucional do “Projeto do Centro de Referência
ao Atendimento às Vítimas de Violência Sexual”, que objetiva a criação
de um centro regional de atendimento para crianças e adolescentes
vitimas de violência sexual.
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Secretaria Municipal de Saúde de Santos
• Recrutamento e Seleção de agentes comunitários para o PSF.
• Reuniões com SMS para definir processo, reuniões de trabalho na ASPPE,
elaboração dos critérios de seleção, recrutamento, seleção 1ª e 2ª fase
(prova objetiva, correção, dinâmica de grupo), contratação de ACS Agentes Comunitários de Saúde e elaboração de edital de chamamento e
convocação.
• Diagnóstico da situação do PSF, proposta de ampliação do programa.
• Núcleo de estudos do PSF.

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ONG COM NOVAS ATIVIDADES
 Participação como Membro do Comitê Metropolitano da Costa da Mata
Atlântica para o Fundo Global de Tuberculose representando a
sociedade civil.
 Membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de monitoramento e
Avaliação, do Fundo Global- Brasil para controle da tuberculose.
 Membro da Parceria Brasileira contra tuberculose, discussão de ações
para enfrentamento e controle da tuberculose.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

PACS-PSF
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Responsável pela administração e gerenciamento do projeto do PACS/PSF em
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Atualmente o projeto conta
com 255 agentes comunitários de saúde e 14 médicos e 16 enfermeiros, 05
Dentistas, 40 Auxiliares / Técnicos de Enfermagem, 05 Auxiliares de Consultório
Dentário (ACD) contratados, distribuídos em 31 equipes de agentes comunitários e
Saúde da Família.
A ASPPE administra o projeto desde sua implantação em 2000, tendo seu contrato
renovado através de processos licitatórios, nesse período vem melhorando sua
capacidade gerencial.

PROJETO DE SUPERVISÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Supervisão e capacitação em serviço para profissionais que atuam no CREAS, no
atendimento a situações de: abuso sexual, exploração sexual de crianças e
adolescentes e violência doméstica no Município de Praia Grande.
ATIVIDADES:
Supervisão psicossocial e jurídica, com grupos para supervisão institucional,
discussão de casos atendidos e em atendimento, acompanhamento de casos,
discussão de material teórico a respeito dos temas, fornecimento de
embasamento teórico.

CONVÊNIOS ATUAIS

• Ministério da Saúde
• Prefeitura Municipal de Praia Grande
• Prefeitura Municipal de Santos
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Conta atualmente com um quadro fixo de cinco funcionários na área gerencial
administrativa, estrutura para a contabilidade, dois profissionais na área técnica de
projetos, um supervisor na área jurídica, departamento de comunicação e marketing
e auxiliar de serviços gerais. Profissionais de várias áreas compõem seu quadro de
associados, além de contratados específicos para os projetos.
A nova diretoria eleita para o biênio de 2012 – 2014 é composta por:
• Diretora Presidente: Tânia Maria Justo
• Vice Presidente: Fabiano de Abreu Moreira
• Diretor Financeiro: Hércules Mosteiro Rozo
A ASPPE tem sua sede na cidade de Santos, na Rua Paraguaçu nº 42, Boqueirão,
Santos / SP. Funciona de segunda a sexta em horário comercial.
Ministério da Saúde
Parceria para a execução de projeto na área de direitos humanos e HIV (Direito
Garantido) financiado pelo Ministério da Saúde e UNESCO. Para desenvolvimento
de atividades estabeleceu parceria com OAB local, cursos de direito de
universidades e serviços de saúde, assistência social, jurídica e controle social
locais.
O projeto objetivou diminuir a transgressão aos direitos humanos e concretizar a
utilização e a defesa dos direitos basilares das pessoas vivendo e convivendo com
HIV/AIDS, seus familiares e populações mais vulneráveis na cidade de Santos/SP,
possibilitando a redução do impacto e a manutenção na proteção dos direitos
humanos, em especial contra a discriminação.
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Projeto de Prevenção no porto atendendo à chamada para seleção de projetos
para ações de prevenção das DST, HIV/AIDS e hepatites virais com populações em
situações de maior vulnerabilidade.
Petrobras
•

Apresentação de projetos integração Petrobras comunidades – seleção
pública de projetos: “Todo jovem tem potencial e o direito de desenvolvê-lo”.

Prefeitura Municipal de Praia Grande
Por solicitação da Secretaria de Assistência Social de Praia Grande a ASPPE
elaborou projetos voltados à melhoria da assistência oferecida aos usuários,
buscando ampliação de equipes, fortalecimento profissional por capacitações e
supervisão multiprofissional.
Projetos
• Abordagem social com crianças e adolescentes, abordagem social com
adultos.
• Capacitação e supervisão no CREAS e na abordagem social
•

Projeto de abordagem social com população adulta em situação de
rua.

•

Abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua.

•

Projeto de supervisão multiprofissional
o Projeto medidas sócio educativas, supervisão psicossocial e
jurídica, com os profissionais que atuam no serviço de
enfrentamento à violência.
o Projeto de capacitação de equipes que desenvolvem ações de
abordagem social com crianças e adolescentes em Praia
Grande.
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Ministério da Cultura
Projeto de um curta metragem sobre Adolescência, HIV/AIDS e aspectos
relacionados a prevenção através do uso de preservativos. A ASPPE ficou
responsável pelas questões técnicas relacionadas ao HIV/AIDS. O Filme intitulado
“Carga Viral”, tem roteiro, direção e produção do cineasta Richard Dantas, e foi
submetido a processo de seleção do Ministério da Cultura. Situação Atual: em
aguardo do resultado do processo seletivo.
Ministério da Saúde
•

Direito Garantido - oficinas, (profissionais de saúde, assistência social,
usuários, ONG e conselhos de direitos).

•

Auditoria técnica do MS 12/04/2012.

•

Seminário de encerramento desenvolvimento de parcerias com a
secretaria de Cidadania e Universidade Monte Serrat.

•

Elaboração de abstract e apresentação oral no Congresso Brasileiro de
Prevenção em São Paulo.

Secretaria do Estado da Saúde- SES
• Centro de Referencia em Violências no Hospital Guilherme Álvaro em
Santos.
• Negociação, apresentação do projeto em Santos para diretoria e equipes
de saúde do Hospital Guilherme Álvaro e em São Paulo com a
coordenadoria de saúde da mulher da SES-Secretaria Estadual de Saúde.
• Elaboração e apresentação do Projeto do CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.
Empresa Souto Lins
• Discussão e elaboração de Programa de capacitação das equipes da
assistência social, secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do
Guarujá.
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Secretaria de Assistência Social de Santos
• Elaboração do Projeto de dois abrigos para crianças.
• Elaboração do Projeto para Núcleo de Atendimento Integrado/Liberdade
assistida. Projetos da proposta do nível federal que objetiva assistência
integral do adolescente em conflito com a lei e suas famílias.

Secretaria Municipal de Educação de Santos -SEDUC
• Avaliação e discussão de proposta de prevenção de drogas apresentada no
CMDCA, discussão com equipe técnica da SEDUC de diretrizes e linhas de
prevenção ao abuso de drogas entre adolescentes das escolas municipais.
• Participação no curso de capacitação sobre justiça restaurativa. Seminários
para estabelecer linhas de ações em situações de adolescentes em conflito
com a lei da Secretaria de Educação de Santos.
Capacitações
• Programa de Saúde da Família. Discussão e capacitação de técnicos da
instituição sobre legislação, capacidade de cobertura e gerenciamento.
• Sistema único de Assistência Social encontros de discussão, construção de
capacitações de linha de base sobre o sistema único da assistência social,
legislação, aplicação e organização do sistema.
Ações de estimulo a solidariedade
•

Festa de Pascoa da SECASA. Doação de ovos de páscoa de chocolate
para internos da instituição.

•

Festa de Páscoa do SENIC-Seção Núcleo Integrado da Criança, apoio às
equipes com doação de doces e refrigerantes para o evento.

•

Festa do Dia das Crianças do SENIC, fornecimento de doces e
refrigerantes.
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•

Festa de natal do SENIC, campanha de apadrinhamento de 113 crianças e
gestantes, além de fornecimento de doces para festa.
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