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A Estação 
 

“Escondida dentro de nós há uma visão ideal daquilo que queremos alcançar”. 
Estamos viajando de trem. Pela janela, observamos as cenas que passam, de crianças acenando numa encruzilhada, gado pastando 

num morro distante, fileiras de plantações, campinas e vales, montanhas e colinas rolando no horizonte, silhuetas de cidades.  Mas 

acima de tudo, em nossa mente, está o destino final. Algum dia desceremos numa estação, onde bandas de música e bandeiras 

desfraldadas nos esperam. Ao chegar lá, nossos sonhos se realizarão e as peças de nossa vida se encaixarão, completando o quebra-

cabeça. Inquietos, andamos pelo corredor, contando os minutos, esperando, esperando, esperando chegar à estação.  “Quando chegar 

a estação, tudo vai acontecer!”, pensamos. “Quando eu fizer 18 anos”. “Quando eu passar no vestibular”. “Quando terminar a 

universidade”.“Quando eu comprar um carro”.“Quando aparecer aquela pessoa especial em minha vida”. “Quando eu me casar” 

“Quando meu filho caçula acabar a faculdade”.“Quando terminar de pagar as prestações da casa”.“Quando eu for promovido”.“Quando 

me aposentar”.“Quando...” “Ai serei feliz”.“Ai poderei servir...”  Mais cedo ou mais tarde, descobrimos que não existe estação, não existe 

lugar de chegada onde encontraremos o nosso ideal. A verdadeira alegria da vida é a viagem. A estação é um sonho que cada vez se 

distancia mais de nós. “Aproveite o momento” é um bom dito, principalmente quando associado ao salmo “Pois as tuas prescrições são 

as minhas delícias.” Não são as dificuldades de hoje que preocupam os homens; são os remorsos do passado e os medos do futuro. 

Remorso e medo são ladrões gêmeos que nos roubam o presente.  Pare de andar para lá e para cá no corredor do trem, contando os 

minutos. Em vez disso, escale mais montanhas, tome mais sorvete, ande mais descalço, nade em mais rios, veja mais o pôr do sol, ria 

mais, chore menos, faça muitos amigos, ame as pessoas, e, principalmente, cuide de sua vida espiritual e sirva. A vida deve ser vivida 

enquanto vivemos. A estação final logo chegará...” 

“Queridos amigos: os dias passam rapidamente como o cintilar de uma estrela. Deixem sua marca agora, neste momento crítico de 

mudanças, cujo igual jamais retornará. Deixem sua marca em atos que lhes assegurem as bênçãos celestiais – garantam para vocês, 

para a raça humana inteira, um futuro além de qualquer estimativa terrena.”  

 

A Casa Universal de Justiça - Ridván 156 / Abril 1999 
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1. Identificação 

Casa de Apoio Campo Grande – aos portadores do vírus HIV/Aids (C.A.C.G.). 

Presidente: José Antônio Ardizzon. 

 

 

2. Apresentação 
A Casa de Apoio Campo Grande (C.A.C.G.) foi fundada em agosto de 1999 no bairro de Campo Grande, Cariacica-ES, e é 

caracterizada como uma Organização Não-Governamental. É uma instituição da sociedade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, 

autônoma, de caráter privado, função pública e sem qualquer vinculação político-partidária ou religiosa e de duração indeterminada.  

 

Reconhecida como uma entidade de utilidade pública municipal (lei de utilidade pública municipal 3.175/95), e utilidade pública estadual 

(lei de utilidade pública estadual 7.7751/04), a C.A.C.G. é registrada também no Conselho Municipal de Assistência Social de Cariacica 

(COMASC nº. 57). 
 

É composta em sua maioria por voluntários e também por profissionais qualificados. Tem sede própria e vem desenvolvendo desde sua 

fundação vários projetos sociais no sentido de levar à população mais informação e aos portadores do vírus HIV/Aids a garantia de seus 

direitos e uma vida mais digna. A Casa de Apoio atendeu no ano de 2009 diretamente 184 famílias, 220 soropositivos e indiretamente 

278 de seus familiares. 
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3. Missão 
“Promover a saúde integral dos portadores do vírus HIV/Aids e a prevenção das DST/Aids nos municípios de Cariacica e Viana, 

buscando diminuir a vulnerabilidade da população frente a essas infecções”. 
 
 
4. Objetivo 
Contribuir por meio de projetos, ações e eventos na prevenção das DSTs e na melhoria das condições de vida das pessoas vivendo 

com o vírus HIV/Aids dos municípios de Cariacica e Viana, viabilizando a adesão ao tratamento com vistas à melhoria da condição de 

saúde em seus aspectos sócio-afetivo e psicológico, promovendo também o resgate da cidadania por meio da qualificação profissional 

para a geração de renda e a reinserção no mercado de trabalho. 

 
 
5. Público beneficiário 

 Diretamente – pessoas vivendo com o vírus HIV/Aids sintomáticos ou assintomáticos de todas as idades, credo, etnia e posição 

política, principalmente de baixa renda. 

 Indiretamente - familiares que residem com pessoas que vivem com o vírus HIV/Aids e comunidades locais. 

 

 

6. Projetos Desenvolvidos 

 Saciando Fome de Pão, Afeto e Informação: Tem como objetivo colaborar com a adesão dos pacientes ao tratamento, 

melhorar o quadro nutricional e contribuir para a melhoria na condição de saúde dos assistidos fomentando a busca dos direitos 

sociais à cidadania. Consiste no acolhimento das pessoas soropositivas através de atendimentos, orientações, esclarecimento de 

dúvidas, encaminhamentos, visitas domiciliares e hospitalares.  
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 Projeto Conviver Positivo: Tem como objetivo promover a cidadania e a valorização humana proporcionando momentos de 

análise e reflexão. Para isso, realizamos reuniões grupais disseminando informações e proporcionando a troca de experiências 

entre os participantes além de promover a inclusão das pessoas que vivem com o vírus HIV/Aids visto que devem estar 

fortalecidos pelo exercício da cidadania sendo protagonistas de sua trajetória.  

 

 Projeto Aprender: Tem como objetivo proporcionar a qualificação profissional para a geração de renda e a inserção no mercado 

de trabalho. Oferece cursos e oficinas que visam desenvolver o sentido de pertencimento e auto-estima dos participantes 

colaborando também para o acolhimento e o estímulo à participação no convívio social.  

 

 Projeto Educação Positiva: Tem como objetivo trabalhar a educação e disseminação de informações acerca das DST/Aids. 

Realizamos ações educativas por meio de palestras e distribuição de materiais informativo-preventivo em escolas, empresas, 

comunidade local visando à prevenção.  

 

 Projeto Formação Continuada de Voluntários: Tem como objetivo preparar o voluntário para contribuir com a finalidade da 

Instituição. Realizamos reuniões mensais e treinamentos que apresentam a instituição identificando os projetos desenvolvidos, 

objetivos, missão, trabalho em equipe, informações acerca do vírus HIV/Aids, sigilo, preconceito, prevenção entre outros 

assuntos ligados ao trabalho voluntário.  

 

 

7. Amigos da C.A.C.G. 
7.1. Parceiros nos projetos da C.A.C.G. 
Arcelor Mittal Tubarão, Durafort, Logística e Distribuidora Lippaus Ltda, Prefeitura de Cariacica (Coordenação de DST/Aids de Cariacica) 

e WF Engenharia( até abril).  
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7.2. Colaboradores 
Agrizzi Material de Construção, Alexandre Vaz, Apoio Comercial, Atual Tintas, Biscoitos Bela Vista, Carneiro no Buraco, Casa 

Esperança e Vida, Casa do Chocolate, Casa Sagrada Família, Ceasa, Central Imóveis, Centro de Apoio ao Cidadão, Cida Cabeleireira, 

Contabilidade Nilton Alves de Souza, Degasperi Material de Construção, Educandário Alzira Bley, Estilo Informática, Farmácia Galênica, 

Farmácia Hélem, Full Cargo, Grupo Buaiz, Inácio Pavesi, JR Embalagens, 1° e 2° Juizado Especial Criminal de Cariacica, Logística 

Vera Cruz, Lúcia Bolos, Luziana Presentes, Massimex Indústria e Exportação, Membros Efetivos, MI Embalagens, Mundo do Real, Ótica 

Diniz, Padaria Lourdinha, Padaria Saline, Pena Branca Pneus, Pessoas anônimas da comunidade, Posto Maracanã, Prefeitura de Viana 

(Secretaria de Saúde – Coordenação Municipal de DST/Aids), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA – Cariacica), Restaurante 

Sabor da Vila, Rita Cremasco, Rita de Cássia Lube Facco, Rita de Cássia Cremasco, Sartori Auto Peças, Serviço Social da Indústria 

(SESI), SM – Soluções e Alimentos, Sorvepam, Sul América Seguros, Tática Comunicação, Tempero Nativo,  Vara de Execuções de 

Penas e Medidas Alternativas, Wallace Tironi, Web Bozi e Yara Hanna. 

  
 
8. Doações 
8.1. Parceiros: Construção do Auditório no ano de 2008, 1.140 frangos, 4.800 vales social, 518 cestas alimentação, 204 kits de 

limpeza, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

 
8.2. Colaboradores: 160 cesta alimentação, 576 temperos completo, 307 litros de leite longa vida, 208 latas de leite em pó, 50 quilos de 

leite em pó a granel, 25 quilos de chocolate em pó a granel, 181 pacotes de 250 gramas de pó de café, 286 pacotes de biscoito, 124 

quilos e 700 g de macarrão, 239 quilos de feijão, 41 quilos de farinha de mandioca, 86 quilos de fubá, 349 quilos de açúcar, 519 quilos 

de arroz, 122 L de óleo, 11 quilos de sal, 500 g de Creme de Alho, 73 quilos de Canjiquinha, 05 pacotes de Achocolatado, 04 pacotes 

de Gelatina, 42 quilos de Trigo, 02 pacotes de farofa pronta, 172 L de Refrigerante, 03 pacotes de goiabada, 200 g de Lasanha, 03 

extratos de tomate, 400gr de mistura para bolo, 01 lata de leite condensado, 03 pacotes de miojo, 230 caixas de bombom, 600 picolés, 
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208 unidades de fraldas descartáveis geriátricas, 45 kits de limpeza, 07 unidades de detergente, 576 rolos de papel higiênico, 108 

unidades de água sanitária, 01 Suporte de copo descartável, 1 fogão usado de 4 bocas, 85 livros usados, 384 brinquedos usados, 02 

bonés, 03 edredons, 23 bolsas, 01 árvore de natal usada, 02 aparelhos de barbear, 01 televisão, 01 cortador de batata, 01 fritadeira de 

batata, 08 xícaras, 06 pires, 01 aparelho de som, 01 carrinho de bebê, 01 cadeira de banho, 01 teclado de computador, 01 monitor, 01 

inalador, 01 colchão, 01 cadeira de bebê, 01 comadre, 816 pares de meias, 115 pares de calçados, 3.316 peças de roupa usadas, 02 

roupas de banho usados, 15 roupas de cama usados, 10 lençóis usados, 10 fronhas, 05 cintos, 22 cobertores, 50 pães, 10 Escovas de 

dente, 11 unidades de Absorventes, 72 Sabonetes, 14 unidades de Creme dental, 12 Desinfetantes, 10 quilos de sabão em pó, 32 

unidades de sabão em barra, 24 unidades de cotonetes, 20 esponjas de aço,  09 reeducandos (prestadores de serviço), 03 pessoas do 

Juizado de Cariacica, 600 vales social, R$ 10.071,00 (dez mil, setenta e um reais), marketing e comunicação institucional, serviços 

contábeis e jurídicos, manutenção do site, manutenção elétrica e manutenção de informática, 30 ventiladores, 01 liquidificador,03 cestas 

de chocolate. 

 

 
9. Eventos 
10ª Feijoada e 11º Jantar da Casa de Apoio Campo Grande. 

No mês de junho realizamos a 10ª Feijoada da Casa de Apoio Campo Grande com a venda de 1.234 convites e presença de 1700 

pessoas, com o valor líquido arrecadado de R$ 36.810,00 (trinta e seis mil, oitocentos e dez reais). 

No mês de novembro realizamos o 11° Jantar da Casa de Apoio Campo Grande com a venda de 403 convites e presença de 362 

pessoas, com o valor líquido arrecadado de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais).  
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10. Parceiros nos eventos - Feijoada e Jantar 
Academia Point Fitnnes, Adailza Biza, Agrizzi Materiais de Construção, Águia Branca, Artes Bolo (Ângela), Artgrifus, Auto Escola Gugu, 

Bar da Rose, Barzinho & Cia, Bremenkamp Material de Construção, CEASA (Arlindo, Daya e Hermon), Catrinque, Cesconetto Atacado, 

Churrascaria Espeto de Prata, Country Ville, Domingos Depólo, Durafort Tanques e Pias, Duralevi, D’Frango Abatedouro, DK 

Escapamento, Edit Net, Enseada Azul Corretora, Estilo Informática, Fabiane e Fátima, Fazenda Saúde (Tarcísio Caliman), Feijão 

Ranchinho, Gesso De Angeli, Gilmar Marcelino, Imobiliária Universal, Kieffer Moda Masculina, Laboratório Cremasco, Laticínios Mucuri, 

Lauro Farias, Liceu de Concursos, Lyrio Lages, Mais Estruturas, Majol Material de Construção, Metal Klein, Partei Buffet Restaurante e 

Churrascaria, Papelaria Bom Pastor, Pena Branca Pneus, Picbum Eventos, Pizzaria Ki Brasão, Pizzamore Pizzaria, Politintas, Prensar, 

Prefeitura Municipal de Cariacica, Programa Nossa Terra, Restaurante Prato do Dia, Restaurante Sabor da Vila, Santa Lúcia Farmácia e 

Manipulação, Saúde Farma, Sartori Auto Peças e Serviços, Serpa Marcenaria, Sest Senat (Cláudio), Sorveteria Sabor da Fruta, 

Schowambach Supermercados, Tática Comunicação, Terra Brasiles Importação e Exportação, Viminas Vidros Especiais, Vilacar, Yara 

Alimentos e Zandonaide Móveis. 

 

 

11. Equipe técnica 
02 Assistentes Sociais, 05 estagiárias de serviço social, 01 administrador, 01 Auxiliar Administrativo, 01 Auxiliar de Serviços Gerais, 

além de 09 reeducandos enviados pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). Contamos ainda com o 

trabalho de aproximadamente 70 voluntários para a organização dos nossos eventos e entrega de cesta alimentação e outras atividades 

da instituição. 

 

 

12. Destaques/Conquistas 

 Parceria com a Rede Cidadã;  
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 Parceria com o SESI (Serviço Social da indústria) para a realização de cursos na instituição; 

 Parceria com faculdades para realização de estágio em serviço social na instituição; 

 Parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) para regularização dos estagiários; 

 Satisfação e participação por parte dos assistidos nos projetos da instituição produzindo mudanças nas atitudes pessoais; 

 Possibilidade de desenvolver a motivação e empoderamento dos assistidos; 

 Adesão ao tratamento por parte de 90% dos assistidos; 

 Fortalecimento dos vínculos familiares; 

 Aquisição e repasse contínuo de informações sobre a doença; 

 Participação nos Conselhos de Assistência Social, Saúde e dos Direitos da Mulher; 

 Participação na Conferência Municipal de Assistência Social, dias 10 e 11 de agosto, em Cariacica, ES; 

 Realização do II Treinamento de Voluntários na Pousada Eco da Floresta, dias 29 e 30 de agosto, em Domingos Martins, com a 

presença de 60 pessoas; 

 Participação no I Congresso Sulbrasileiro de DST, de 17 a 19 de setembro, em Bento Gonçalves, RS; 

 Participação na Conferência Estadual de Assistência Social, dias 02 e 03 de outubro, em Nova Almeida, ES; 

 Participação como palestrante e ouvinte,  no III Fórum do Terceiro Setor, dias 27 e 28 de novembro, no auditório da Faesa, 

campus III, Cariacica, ES; 

 Campanha de Luta contra a AIDS com distribuição de informativos e preservativos nos dias 28 e 29 de novembro e 01 e 02 de 

dezembro, em Cariacica, ES; 

 Participação na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, em Cariacica, ES; 

 Foi possível observar no decorrer do ano de 2009 que alguns assistidos conseguiram de alguma forma alcançar uma 

emancipação financeira e, como conseqüência, dispensaram o auxílio da cesta alimentação dando a oportunidade para outros se 

inserirem no Projeto Saciando Fome de Pão, Afeto e Informação; 
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 O Projeto Conviver Positivo permitiu aos assistidos, além do sentimento de inclusão e pertencimento, exporem verbalmente suas 

opiniões em relação a vários assuntos discutidos nas reuniões bem como a mudança proporcionada a eles pela C.A.C.G. e 

expressa através da postura positiva diante da vida. Exemplo disso é a fala de uma assistida: “Vivi 30 anos nas dorgas... mudei 

de atitude, hoje sou outra pessoa e gosto de participar das reuniões grupais, pois me sinto bem”. Ainda é possível perceber que 

os participantes se sentem satisfeitos com a execução das propostas deste projeto. 

 O Projeto Aprender, além do certificado dos cursos, possibilitou aos participantes a percepção de que possuem a capacidade de 

aprender algo novo bem como a possibilidade de com a renda extra, mesmo que de modo informal, contribuírem no orçamento 

familiar. A auto-estima do assistido foi elevada com a participação nos cursos disponibilizados pela instituição como afirma a fala 

de uma assistida: “Hoje consigo garantir minha vida, além do bem-estar que sinto quando estou envolvida nas atividades das 

quais participo na C.A.C.G”. 

 O Projeto Educação Positiva atingiu por meio de palestras realizadas nas instituições da comunidade e por meio da Campanha 

de Combate as DST/Aids, aproximadamente, 12.858 pessoas, contribuindo assim para a disseminação das informações no 

município de Cariacica; 

 O Projeto Formação Continuada de Voluntários possibilitou aos participantes uma maior aproximação e ampliação sobre 

questões relacionadas ao HIV/Aids, sigilo, prevenção, preconceito preparando-os para desenvolverem o trabalho junto aos 

assistidos da instituição. 
 
 
13. Desafios 

 Pouco envolvimento e participação dos assistidos nos Projetos da Instituição como o Conviver Positivo e o Aprender;  

 Pouca participação dos voluntários nas reuniões e nas entregas de cesta alimentação; 

 Entraves que dificultaram a realização de visitas domiciliares de acordo com a necessidade; 

 Falta de equipe multiprofissional (psicólogo, pedagogo); 
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 Falta de voluntários para participar nas reuniões de grupo para auxiliar na organização e cuidado com os filhos dos assistidos; 
 Insuficiente sentimento de equipe, com perca de foco da missão da Instituição por parte de voluntários. 

 
 
 
 
 
 

     José Antônio Ardizzon                                 Kamilla de Souza Marques                                      Gina Gorete Mezadre 

            Presidente                                                  Assistente Social                                                     Assistente Social
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Estatísticas do Serviço Social 
 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                                  


