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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

 

 

Evento: Inauguração das novas instalações da Casa de Atendimento de Adolescentes em 

Jaci – Lar Santa Clara 

– 11/08/2017 

Rua Maria Joana do Amaral Mendonça, 950, Centro  

 

 

“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e 

não com as igualdades” 

Paulo Freire 

 

“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem; 

lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize” 

 

Boaventura de Sousa Santos 

 

 Bom dia! 

 

 Dignidade, amor e respeito ao próximo. 

 

 Este é o tripé sobre o qual está calcado o trabalho do Lar Santa Clara, casa que 

inaugura hoje novas instalações com a proposta de atender, cada vez melhor, 

adolescentes e jovens adultos em situação de vulnerabilidade. Além da 

vulnerabilidade, há a questão da deficiência, que também demanda muitos cuidados. 
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 O Lar Santa Clara tem a vantagem de possuir a chancela do Lar São Francisco na 

Providência de Deus, que é a entidade mantenedora do abrigo. A mantenedora 

também mantém convênio, por meio da Febract, nas comunidades terapêuticas Lar 

Sagrado Coração de Jesus (30 vagas) e Lar São Francisco (75 vagas) para tratamento 

de dependentes químicos, totalizando 105 vagas. 

 

 Entendemos que aqui os 26 adolescentes e jovens adultos, com deficiência e alguma 

doença associada, que continuarão com seus direitos, assegurados pelo Estado por 

meio da Proteção Social Especial. 

 

 Tendo em vista o fato de haver algum impedimento na permanência nas famílias, o 

acolhimento institucional é o meio mais adequado de salvaguardar os direitos desses 

usuários. 

 

 O desafio aqui é acolher e garantir proteção integral, contribuindo para o 

restabelecimento de vínculos familiares e/ou sociais rompidos; promovendo o 

acesso à rede socioassistencial, às demais políticas públicas, favorecendo o 

surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 

estas pessoas façam suas escolhas com autonomia. 

 

 Gostaria que vocês soubessem que estávamos atentos e trabalhando muito para 

melhorar as políticas públicas de inclusão. Todos sabem da seriedade, abrangência e 

qualidade do trabalho que venho desenvolvendo nesses meus 22 anos de vida 

pública. Digo, com total convicção, que é inevitável fazermos uma reflexão sobre o 

quanto avançamos e onde mais ainda podemos melhorar. 

 

 O governador Geraldo Alckmin está empenhado no fortalecimento da rede de 

atendimento à criança e ao adolescente em todo o Estado, incluindo aqueles que 

possuem algum tipo de deficiência, por meio das prefeituras e das parcerias, com as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), 

 

 Portanto, temos de agradecer ao prefeito GARRAFINHA (RAFAEL TRÍDICO) e ao 

deputado estadual ORLANDO BOLÇONE. 
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 O governo não faz nada sozinho. As parcerias são fundamentais na atualidade em 

todos os setores e ainda mais no campo da assistência e do desenvolvimento social. 

 

 Todo o trabalho aqui realizado tem o olhar atento do NILSON ALBERTO DE ANGELO, 

Superintendente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e 

seguem os preceitos instituídos pelo Frei FRANCISCO BELOTTI, Presidente Nato da 

Associação. 

 

 Estado e sociedade civil devem se unir para, juntos, construírem uma sociedade capaz 

de oferecer segurança e possibilidade de desenvolvimento integral às nossas 

crianças e aos nossos jovens. 

 

 O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

como um todo, e toda a nossa equipe, todos estão empenhados em tornar cada 

palavra do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) realidade para cada criança e 

jovem paulista. 

 

 Estamos empenhados em atender à determinação do governador Alckmin de executar 

uma política social de qualidade desde a primeira infância, assegurando todos os 

direitos da criança e do adolescente. Nossa meta é, sem dúvida, a de cuidar! Cuidar 

de cada cidadão paulista. 

 

 Temos também o desafio de construir políticas intersetoriais que garantam os 

direitos das pessoas com deficiência. Sempre estamos em contato com 

representantes de outros órgãos públicos, organizações privadas e entidades para 

somar esforços no sentido de conseguirmos a coesão necessária para alcançarmos 

nossos objetivos.  
 

 O serviço prestado por esta Casa é um serviço estadualizado, ou seja,  foi firmado 

um Termo de Parceria diretamente entre o governo do Estado, via Secretaria de 

Desenvolvimento Social, e a Organização Social.  

 

 São repassados R$36.000,00 mensais, totalizando R$432.000,00/ano. 
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 O Estado cofinancia  o Serviço de Residência Inclusiva em 50% do valor cofinanciado 

pelo governo federal (R$ 10.000,00/mês pelo federal e R$ 5.000,00/mês pelo 

Estado).  

 

 Existem no Estado 5 Serviços Estadualizados de Pessoa Com Deficiência (PCD), 

cofinanciados diretamente pelo Governo: além de Jaci, temos Cotia, (Pequeno 

Cotolengo) Avaré (Padre Emilio Immoos),  Casa Branca  e  Bauru.  

 

 Para mim, inclusão social e desenvolvimento humano são objetivos e metas a serem 

alcançados diariamente.  

 

 A inclusão só funciona se a convivência for promovida. E deve ser conquistada degrau 

a degrau, com altos e baixos, surpresas positivas, decepções, novas conquistas. Assim 

é a vida. A inclusão só está sendo construída diariamente graças aos que não se 

negam a acreditar e a arriscar.  

 

 Mais uma vez, vamos ao trabalho com garra e vontade. Estamos juntos transformando 

a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso País, o nosso Planeta, em um lugar melhor 

para se viver, para todos nós. 

Muito obrigado! 

 

Informações adicionais 

Lar Santa Clara 

O Lar Santa Clara na Providência de Deus, localizado na zona rural de Jaci, é uma instituição 
de acolhimentos para adolescentes e jovens adultos com deficiências mentais leves, 
moderadas e graves, como: depressão, transtorno de conduta (compulsividade); transtornos 
de personalidade, retardo mental, hiperatividade; transtorno orgânico compulsivo, retardo 
mental grave; autismo; déficit intelectivo; episódios de agitação psicomotora, estereotipias 
motoras; transtorno hipercinético de conduta; distúrbio articulatório (distúrbio de fala); 
imaturidade emocional e egocentrismo; inquietação, déficit de coordenação; dificuldade de 
assimilação, etc. 
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A casa foi criada a partir do pedido da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em 

novembro de 2001. Havia dificuldade para encontrar instituições dispostas a cuidar destes 

pacientes, que demandam internação a longo prazo e equipe multidisciplinar. Outro fator 

preocupante é que muitos jovens com este perfil estavam se envolvendo em crimes e, por 

isso, eram encaminhados à Fundação Casa, onde viviam em meio a centenas de outros 

adolescentes comuns. Ao conhecer a necessidade dos pacientes, Frei Francisco Belotti – 

presidente nato da Associação – aceitou o pedido do Estado. Também mantém uma missão 

em Porto Príncipe, Haiti, que desenvolve atendimentos de saúde, educação e nutrição.  

Para receber os jovens, a Associação preparou o Lar Santa Clara na Providência de Deus, que 
havia abrigado, por mais de três anos, o Lar Santa Catarina na Providência de Deus (dedicado 
a crianças portadoras de deficiências múltiplas). A casa tem capacidade para abrigar 30 
pacientes e   l conta com refeitório, cozinha, lavanderia, capela, salas de atendimento, pátio, 
campo de futebol e área para equoterapia.  
 
  
O trabalho desenvolvido no Lar Santa Clara tem como objetivo principal acolher com amor, 
dignidade e respeito os pacientes, capacitando-os dentro de suas limitações físicas e 
psicológicas, realizando atendimento de forma planejada, dirigidos a indivíduos em situação 
de risco social, com de deficiência intelectual de grau leve a moderado, sendo que após o 
período necessário o atendido é encaminhado à família ou transferido a outra instituição 
para continuidade de sua inclusão social e tratamento. 
 
 
Há acompanhamento por equipe técnica multidisciplinar, formada por médico psiquiatra, 
enfermeira, terapeuta educacional, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, além dos 
religiosos, que ajudam na coordenação do trabalho e atuam no acolhimento dos pacientes. 
 
 O vínculo com as famílias, na maioria dos casos, não existe. Quando, porém, a família é 
localizada, a equipe se esforça para aproximá-los. Em todos os casos, porém, funcionários, 
voluntários e pacientes são estimulados a viver como uma grande família. O acolhimento é é 
realizado de acordo com critérios técnicos. Por isso, para solicitar, é preciso agendar uma 
visita com o serviço social da instituição e depende da disponibilidade de vagas. 
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Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 

 A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus é uma entidade filantrópica 

cristã sem fins lucrativos dedicada a acolher, cuidar e servir àqueles que mais necessitam. 

Sua sede é localizada em Jaci, SP. Porém, sua atuação se estende pelos Estados de Goiás, 

Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Em todas as obras administradas pela entidade a integridade o respeito e o amor ao próximo 

ditam as regras do trabalho. Por isso, a instituição é referência na administração de 

empreendimentos da área da saúde, e é considerada uma das mais importantes entidades 

filantrópicas do Estado de São Paulo. 

 

Fundada por Frei Francisco - Padre Nélio Joel Angeli Belotti,  a primeira obra da entidade foi 

a comunidade terapêutica para dependentes químicos Lar São Francisco de Assis na 

Providência de Deus, inaugurada no dia 4 de outubro de 1985, em Jaci, SP. O atendimento 

começou com apenas sete pacientes e uma equipe formada por voluntários. Em 30 anos de 

caminhada, mais de 40 mil dependentes químicos foram atendidos nos Ambulatórios 

espalhados pelo Estado de São Paulo. A maioria deles conseguiu se libertar do vício e se 

recolocar no convívio social. 

Por não ter fins lucrativos, a Associação depende em primeiro lugar da Providência Divina, 

associada a muito trabalho, doações e convênios com o Governo Municipal, Estadual e 

Federal. 

 

 

 

 


