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APRESENTAÇÃO CRSJ
O centro de reabilitação São José- CRSJ é um Organização da Sociedade Civil que atua no segmento da Saúde, 

Educação e Assistencial Social no Estado do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1998 pela pedagoga Yolita De Lourdes 
Nunes, uma das fundadoras da 1° APE do brasil. A primeira parceria do Centro Reabilitação São José, foi firmado 

junto a antiga LBA a cerca de 35 anos. Desde então mantemos parceria com o governo municipal e Estadual até o 
presente. 
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• Temos experiência acentuada na atendimento de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
deficiência e suas familias e trabalhamos atualmente 
com todas as modalidades de atividade. Sendo um 
trabalho realizado pelo Centro de Reabilitação São 
José a 23 anos com reconhecimento em âmbito 
municipal, estadual e federal. Resta ressaltar que antes 
deste centro de reabilitação São José ser efetivado já 
trabalhávamos com outros centros, como o Centro São 
Jorge totalizando 38 anos de trabalho ininterrupto 
nesta área. Participamos da Rede da Federações 
Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do 
Rio de Janeiro – Fibiex fazendo parte como membro do 
grupo de trabalho, temos participação e atuação nos 
Conselhos de Direito do município do Rio e Fórum de 
Assistência Social da Sociedade Civil. O Centro de 
Reabilitação São Jose possui ainda Certificação de 
Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS/MDS, reconhecida de Utilidade Pública Federal, 
Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social 
e Conselho Municipal de direitos da criança e do 
adolescente, Membro Pleno do ANDE - ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE EQUOTERAPIA. 
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• O Centro de Reabilitação São José, possui 
ampla experiência nos serviços 
sócioassistenciais, serviços de saúde e 
reabilitação e serviços de educação e já 
desenvolve ações e atividades com 
atendimento de crianças, adolescentes e 
jovens com deficiência contribuindo para seu 
desenvolvimento e formação integral e para 
isso conta com uma equipe técnica 
multidisciplinar de profissionais altamente 
qualificados e capacitados, com vasta 
experiência e comprometidos, que atuarão no 
planejamento, elaboração e realização de 
atividades, voltadas para o desenvolvimento e 
formação integral da criança e do adolescente 
contribuindo diretamente para seu 
desenvolvimento motor, intelectual, social e 
socioeconômico com atendimento individual, 
em grupo, familiar e especializado.
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O CRSJ tem como objetivo Contribuir para o
desenvolvimento integral de crianças, adolescentes,
jovens e adultos com deficiência e suas famílias, com
ações que valorizem e estimule suas potencialidades
através de consultas, terapias, atendimentos individuais e
coletivos, atividades de convivência, fortalecimento de
vínculos, educativas, culturais, lazer, esportivas e sociais,
realizando cerca de 10.000 atendimento/mês de pessoas
com deficiência e suas famílias, em situação de
vulnerabilidade e risco social, moradoras das
comunidades do Rio de Janeiro, através de um conjunto
de ações integradas que possibilitem o desenvolvimento
escolar, intelectual, motor, social, familiar e local

Toda equipe adota como método para avaliações e
organizações das atividades seguindo o método de
organização neurológica e social, Doman Delacato.
Organizando a mobilidade, capacidade tátill, capacidade
manual, linguagem, visão, audição. E com isso o usuário
possa desenvolver as capacidades manuais. Todo nosso
trabalho visa a alfabetização, inclusão social, autonomia e
preparação para uma vida autônoma.
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OBJETIVOS



JUSTIFICATIVA

O Centro de Reabilitação São José está situado no bairro de Madureira, 
situado na área de abrangência da 5º Coordenadorias de Assistência 

Social/CAS, que de acordo com o levantamento de dados de pessoas com 
deficiência no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico

(levantamento realizado em abril/21) estão concentradas 40,1% da 
população com deficiência cadastrada, sendo o maior percentual no 

município do Rio de Janeiro. Fato que faz parte da dia a dia da Instituição 
por toda demanda recebida, com uma demanda reprimida de 400 pessoas 

na fila de espera que serão beneficiadas com os atendimentos descritos 
nesta proposta. A maior procura e demanda na Instituição, são de 

crianças, adolescentes e jovens que não conseguem ser alfabetizados, com 
atraso escolar, problemas no desenvolvimento, familiares 

sobrecarregados que não conseguem atendimento, famílias precisando de 
orientação quanto as políticas públicas Inter setoriais de atendimento a 
pessoa com deficiência, dificuldades de acesso na rede de atendimento 

em saúde, alguns dos usuários encontra-se em períodos escolares que não 
condizem com a realidade apresentada, junto de uma política equivocada 
de aprovação automática.  Agora temos que tentar reverter esta condição 

apresentadas. Não existe alfabetização e socialização sem uma 
organização neurológica dessa criança/adolescente.  Temos buscar esta 
condição a todo custo.  O trabalho do CRSJ é desenvolvido em conjunto 
com escola, Instituição, Família e toda rede intersetorial de atendimento 

que são primordiais para recuperação, cidadania, autonomia, 
desenvolvimento e proteção social desta criança/adolescente. A procura é 

imensa de familiares ansiosos com esta situação e o trabalho é intenso, 
contínuo e tem que ser persistente para conseguir resposta e evolução 
desta criança/adolescente. O nosso maior público alvo são crianças e 

adolescentes que apresentam independentemente da idade qualquer tipo 
de patologia, desde a mais simples a mais complexa.  O serviço é baseado 
no respeito heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças 

e identidade das famílias.

6

Através dos projetos sociais do CRSJ as crianças e 
adolescentes e jovens assistidos em situação de 

risco e vulnerabilidade socioeconômica, 
identificadas com déficit intelectual, 

comportamental, de atenção, cognitivo, de 
aprendizagem ou sem nenhum destes quadros 
especificamente, mas de maneira preventiva, 

encaminhados por instituições públicos e privados 
competentes, receberão atendimento adequado, 

com acesso a assistência social, a saúde, 
educação, capacitação, esporte e lazer, 

proporcionando a garantia de seus direitos, com 
ações que estimulem e ampliem seu universo 
informacional e lúdico, através de atividades 
voltadas ao desenvolvimento escolar, social,  
motor, intelectual, da comunicação e de suas 

habilidades e potencialidades para uma melhor 
qualidade de vida, estimulando a autonomia, o 

aprendizado, a independência, resgatando a 
cidadania, promovendo melhoria do vínculo 

familiar, do desenvolvimento escolar e da 
formação integral da criança e do adolescente. 



CONHECIMENTO DO PROBLEMA

A partir da Constituição Federal de 1988, com vistas a ampliar as 
ofertas de proteção social, o Brasil acrescentou ao sistema 

contributivo e previdenciário, benefícios e serviços não 
contributivos e continuados do campo da saúde e da assistência 

social, conformando assim, uma ampla seguridade social, 
incorporando benefícios e serviços para diferentes públicos. 

Corroborou com este avanço a Lei Orgânica de Assistência Social 
– LOAS, Lei n. 8742, em 1993, a instituição da Política Nacional de 
Assistência Social, em 2004, a Norma Operacional Básica do SUAS 
em 2005, a Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos do 
SUAS –NOB/RH/SUAS/2006 e revisão 2012, a Tipificação Nacional 
dos Serviços SUAS/2009; a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 

instituindo oficialmente o Sistema Único de Assistência Social –
SUAS criado em 2005, conferindo a Assistência Social status de 

Política Pública.

.
7

NORMAS LEGAIS
A PNAS, efetivada por meio do Sistema Único da 
Assistência Social - SUAS, sistema descentralizado e 
participativo, envolvendo a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, organiza um conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios para garantir 
as seguranças de acolhida, de renda, de convivência, de 
fortalecimento de vínculos e, marcando desta forma, 
uma evolução importante, no sentido da 
responsabilização estatal pela universalização da 
garantia de direitos de cidadania à proteção social

POLÍTICAS PÚBLICAS



• .

O Centro dia do CRSJ acontecem na sede em 
Madureira atendendo 200 crianças, jovens e 
adolescentes e suas famílias em parceria com a 
SMAS/RJ. Diariamente os usuários recebem 
atendimentos como: Atividades de convivência 
em grupo, em família, orientação e apoio familiar, 
oficinas de artesanato, oficinas de bijuteria, 
oficina de reciclagem, oficina de pintura, dança, 
música, teatro, atividades esportivas dentre 
outros e atendimentos com profissionais 
capacitados e especializados em Psicopedagogia; 
Psicomotricidade; Fonoaudiologia; Terapia 
Ocupacional; Psicologia; Serviço Social; Educação 
Física ; Informática ; Neurologia, com direito a 
lanche, uniforme e assistência sócio familiar 
gratuita
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• .

O Projeto Complementar do CRSJ acontecem na 
sede em Madureira atendendo 75 crianças, 
jovens e adolescentes e suas famílias em parceria 
com o CMDCA/RJ Diariamente os usuários 
recebem atendimentos como: Atividades de 
convivência em grupo, em família, orientação e 
apoio familiar, oficinas de artesanato, oficinas de 
bijuteria, oficina de reciclagem, oficina de 
pintura, dança, música, teatro, atividades 
esportivas dentre outros e atendimentos com 
profissionais capacitados e especializados em 
Psicopedagogia; Psicomotricidade; 
Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Psicologia; 
Serviço Social; Educação Física ; Informática ; 
Neurologia, com direito a lanche, uniforme e 
assistência sócio familiar gratuita
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• .

O Projeto Complementar do CRSJ acontecem na 
sede em Madureira atendendo 50 crianças, 
jovens e adolescentes e suas famílias em parceria 
com o FIA/RJ. Diariamente os usuários recebem 
atendimentos como: Atividades de convivência 
em grupo, em família, orientação e apoio familiar, 
oficinas de artesanato, oficinas de bijuteria, 
oficina de reciclagem, oficina de pintura, dança, 
música, teatro, atividades esportivas dentre 
outros e atendimentos com profissionais 
capacitados e especializados em Psicopedagogia; 
Psicomotricidade; Fonoaudiologia; Terapia 
Ocupacional; Psicologia; Serviço Social; Educação 
Física ; Informática ; Neurologia, com direito a 
lanche, uniforme e assistência sócio familiar 
gratuita
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• .

O Centro de Reabilitação CRSJ acontecem na filial 
em Campo Grande atendendo 100 crianças, 
jovens e adolescentes e suas famílias em parceria 
com a MARINHA e EXERCITO. Diariamente os 
usuários recebem atendimentos como: 
Atividades de convivência em grupo, em família, 
orientação e apoio familiar, oficinas de 
artesanato, oficinas de bijuteria, oficina de 
reciclagem, oficina de pintura, dança, música, 
teatro, atividades esportivas dentre outros e 
atendimentos com profissionais capacitados e 
especializados em Psicopedagogia; 
Psicomotricidade; Fonoaudiologia; Terapia 
Ocupacional; Psicologia; Serviço Social; Educação 
Física ; Informática ; Neurologia, com direito a 
lanche, uniforme e assistência sócio familiar 
gratuita
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REABILITAÇÃO CRSJPROJETOS CRSJ



• .

O Centro dia do CRSJ acontecem na filial em 
Campo Grande atendendo 200 crianças, jovens e 
adolescentes e suas famílias em parceria com a 
SMAS/RJ. Diariamente os usuários recebem 
atendimentos como: Atividades de convivência 
em grupo, em família, orientação e apoio familiar, 
oficinas de artesanato, oficinas de bijuteria, 
oficina de reciclagem, oficina de pintura, dança, 
música, teatro, atividades esportivas dentre 
outros e atendimentos com profissionais 
capacitados e especializados em Psicopedagogia; 
Psicomotricidade; Fonoaudiologia; Terapia 
Ocupacional; Psicologia; Serviço Social; Educação 
Física ; Informática ; Neurologia, com direito a 
lanche, uniforme e assistência sócio familiar 
gratuita
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• .

O Setor de Equoterapia do CRSJ acontece na filial 
em Teresópolis atendendo crianças, jovens e 
adolescentes com deficiência e suas famílias em 
parceria com a entidades privadas. Diariamente 
os usuários recebem atendimentos com terapia 
em cavalos voltados para reabilitação motora, 
sensorial e cognitiva.
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EQUOTERAPIA CRSJPROJETOS CRSJ



ANTÔNIO LUIZ NUNES
MÉDICO COORDENADOR DO PROJETO

PERLA HOLANDA FERRREIRA BELTRÃO
FISIOTERAPEUTA

HILDENICE DE JESUS DOS SANTOS HENRIQUE
ASSISTENTE SOCIAL

JAQUELINE CRISTINA FREITAS DE AGUIAR
SECRETÁRIA DA INSTITUIÇÃO

LEIDIANE DA CONCEIÇÃO MATHEUS
COZINHEIRA

TALITA NOGUEIRA CHAVES
PSICÓLOGA

TATIANE DO CARMO LEMOS
FONOAUDIOLOGIA

WALDOMIRO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

JANAINA NUNES DE SOUSA
PEDAGOGA/PSICOPEDAGOGA

JANAINA DA SILVA VILLAS BÔAS
CARGO:  PROFESSORA

REGINA CELIA DOS SANTOS 
PSICÓLOGA

DEYSE DE ALMEIDA CARVALHO
ASSISTENTE SOCIAL 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA 
FONOAUDIÓLOGA

ANA PAULA DA SILVA 
PSICOPEDAGOGA

AMANDA CASTILHO SODRE
PROF EDUCAÇÃO FISICA
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OBRIGADO

CRSJ CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ

CNPJ 02.917.379/0001-24 CEP:21351-160

RUA COMPOSITOR MANACEAS Nº 30 – MADUREIRA 
– TEL: 3016-4557

REGISTRO NO CARTÓRIO CIVIL DE PESSOAS 
JURÍDICAS SOB Nº 171401

FUNDADA 10 DE NOVEMBRO DE 1998

E-MAIL: CEINC@CEINC.COM.BR


