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1. 
Quem 
somos
A Rede Cidadã é uma Entidade 
de Assistência Social, que 
desenvolve programas e 
projetos de forma continuada, 
permanente e planejada. Somos 
uma das primeiras organizações 
a investir no trabalho social em 
rede e desde 2002 reunimos 
sociedade civil, empresas, órgãos 
públicos, organizações sociais e 
voluntários, para trazer soluções 
em geração de trabalho e renda.
Nossa organização se destaca por 
investir não apenas na formação 
técnica de quem participa de 
seus cursos. Entendemos que tão 
importante quanto isso, é o resgate 
dos sonhos das pessoas e seu 
desenvolvimento socioemocional 
e comportamental. Para nós, 
vida e trabalho são um só valor 
e devem andar juntos para 
promover a realização profissional 
e pessoal do ser humano.
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2.
Nossos
gestores

3.
Governança 
Corporativa 
Voluntária

Fernando Alves 
Diretor Executivo

Aulerúsia Cassemiro
Gerência 
Administrativa 
e Financeira

Maria Tatiana Carvalho
Gerência de 
Empregabilidade

Keure Chamse Oliveira
Gerência de 
Socioaprendizagem

Jonacir Dadalto
Gerência de 
Relacionamento 
e Parceria

Jonny Vinti
Gerência de 
Comunicação 
e Marketing 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO
Angela de Alvarenga Batista 
Presidente

Maria Raquel Grassi Ferreira
Vice-presidente

CONSELHEIROS
José Domingos da Silva Júnior
Rodrigo Hsu Ngai Leite
Lúcio Leite de Melo
Manoel Pereira Bernardes

CONSELHO CURADOR
José Luciano Duarte Penido 
Presidente

Emerson de Almeida
Vice-presidente

CONSELHO FISCAL
Marcelo Torres Motta 
Presidente

CONSELHEIROS
Gabriel Rocha Kenner
José Augusto Figueiredo
Theunis Baronto Marinho
Matthew John Govier

CONSELHEIROS
Hélio Geraldo de Souza
Alexandre Rocha Resende
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4.
Propósito,
visão e
valores

_PROPÓSITO Promover a 
cidadania em rede, a geração 
de trabalho e renda com 
desenvolvimento humano, 
unindo empresas, sociedade 
civil e poder público.

_VISÃO Integrar vida e 
trabalho, um só valor.

_VALORES Empatia, método, 
colaboração, compromisso 
e empreendedorismo.
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5.
Reconhecimento

2011 2014 2016 2017

Uma das 100 melhores 
ONGs para se investir

2018 2019 2020
Rede de Geração de 
Trabalho e Renda é 
reconhecida como 
Tecnologia Social 
pela Fundação 
Banco do Brasil.

Fernando Alves, 
um dos fundadores 
da Rede Cidadã 
e também seu 
Diretor Executivo, 
recebe Prêmio 
Visionaris de 
empreendedor 
social.

Rede Cidadã 
recebe o Prêmio 
Sabiá-laranjeira de 
sustentabilidade, 
da Ideia 
Sustentável, e 
o Prêmio Ser 
Humano, da 
Associação 
Brasileira de 
Recursos Humanos.

 Rede Cidadã 
alcança a 124º 
posição no ranking 
internacional do 
NGO Advisor e 
conquista Prêmio 
Melhores ONGs, 
da Revista Época 
e Instituto Doar, 
entrando assim 
no grupo das 100 
melhores ONGs 
para se investir no 
Brasil.

A organização 
sobe para a 
115º posição no 
ranking NGO 
Advisor e ganha 
novamente o 
Prêmio Melhores 
ONGs.

A Rede Cidadã 
conquista a 107ª 
posição no NGO 
Advisor.

Conquistamos 
a 100ª posição 
no ranking 
internacional 
NGO Advisor.
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6.
Resultados 
acumulados

31.978

685

48.390 218 1.698 2.699

2.467 2.302

86.118
TOTAL DE CONTRATAÇÕES

JOVENS E ADULTOS
CONTRATADOS

ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS 
PARCEIRAS

JOVENS APRENDIZES
CONTRATADOS

SENIORES
CONTRATADOS

EMPREENDIMENTOS
APOIADOS

VOLUNTÁRIOS

PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
CONTRATADAS

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
CONTRATADAS

3.390
EMPRESAS
PARCEIRAS
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Estados Unidos

México

Colômbia

Chile

Argentina

Ceará

Pernambuco

Bahia

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas
Gerais

7. 
Onde 
estamos

Guaxupé
Ipatinga
Itabira Itabirito
Iturama 
João Monlevade
Juiz de Fora
Lagoa da Prata
Montes Claros
Nova Serrana
Oliveira
Ouro Branco
Pará de Minas
Passos
Patrocínio
Pompéu
Raposos
Santa Bárbara
São Sebastião do Paraíso
Uberaba
Uberlândia

Bahia
Salvador

Ceará
Fortaleza

Argentina

Chile

Colômbia

Espírito Santo
Vitória

Pernambuco
Recife

EUA

México

Minas Gerais
Além Paraíba
Araguari
Arcos
Barão de Cocais
Belo Horizonte
Brumadinho
Caeté
Campinas
Congonhas
Contagem
Curvelo
Diamantina
Dores de Campos
Formiga
Governador Valadares
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PROGRAMA 
DE SOCIO
APRENDIZAGEM
REDE INCLUSIVA
JOVENS 
PROFISSIONAIS 
DO FUTURO
REDE SÊNIOR
PROJETO 
JLEGAL

8.
O que 
fazemos
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PROGRAMA DE
SOCIOAPRENDIZAGEM

A Rede Cidadã promoveu, em 2019, 
o acesso ao mundo do trabalho 
aos usuários da Assistência Social 
por meio de seu Programa de 
Socioaprendizagem. O foco foi a 
promoção da cidadania, desenvolvendo 
com os usuários, a autonomia e 
o protagonismo, assegurando o 
direito à formação, ao trabalho e à 
renda, respeitando a pluralidade e 
singularidade da condição juvenil.

No desenvolvimento das atividades 
foram abordadas questões relevantes 
para o reconhecimento do trabalho e 
da formação profissional como direito 
de cidadania, o desenvolvimento de 
competências básicas e específicas 
que favoreceram a inserção, reinserção 
e permanência dos jovens na 
escola e no mundo do trabalho.

A socioaprendizagem 
possibilitou ampliar a participação 
dos adolescentes, jovens e pessoas 
com deficiência, em situação de 
vulnerabilidade e/ou de risco social 
no mundo do trabalho, de forma 
protegida a partir da priorização 
desse público para encaminhamento 
às vagas de trabalho. O programa 
foi formatado em módulos, dividido 
em atividades teóricas e práticas, 
organizadas e intercaladas na 
organização social e na 
empresa parceira.
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OBJETIVO 

Promover a integração dos 
usuários da Assistência Social 
no mundo do trabalho, a partir do 
programa de socioaprendizagem, 
proporcionado uma formação 
político-cidadã, qualificação 
técnico-profissional e 
sociocomportamental a 
adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade ou risco social.

ESTUDO DE TEMAS TRANSVERSAIS 

APRENDIZES EM DIA
 DE FORMAÇÃO TEÓRICA
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No decorrer do programa, foram 
trabalhados temas transversais 
que perpassaram os conteúdos 
pré-definidos no plano de 
trabalho. Os temas foram voltados 
para a compreensão, participação 
e construção da realidade social 
dos direitos e responsabilidades 
relacionados à vida pessoal e 
coletiva, considerando também 
sugestões dos aprendizes com 
temas de interesse comum.

Inspirados no método pedagógico 
Cidade Educadora, entendemos 
que a formação integral do 
cidadão não se dá apenas entre 
as quatro paredes do ambiente 
de formação teórica, mas diante 
de fatos, fenômenos, espaços 
e, principalmente, com a 
participação da comunidade. 
Os usuários foram incentivados 
a participarem de atividades 
externas, planejadas de forma 
colaborativa e acompanhadas pelo 
educador social. Essas atividades 
tiveram como objetivo contribuir 
para a ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural, 
estimulando a participação na 

vida pública nos territórios, além 
de desenvolver competências 
para a compreensão crítica da 
realidade social e do mundo 
contemporâneo. Por meio desse 
método, foi possível valorizar o 
aprendizado vivencial, ampliar o 
compromisso dos usuários com 
a sua cidade e favorecer para que 
se reconhecessem como parte 
daquela identidade cultural.

Além da Cidade Educadora, 
foram realizadas também outras 
atividades externas, nas quais os 
usuários tiveram a possibilidade 
de conhecer e visitar espaços 
públicos e privados (museus, 
feiras, exposições, sessões de 
cinema etc.), que permitiram seu 
contato com diferentes realidades. 
O conhecimento da cidade por 
meio de visitas técnicas e os 
trabalhos externos os levaram 
ao contato com a comunidade 
em que estão inseridos, em 
consonância com o que também 
foi vivenciando nas atividades da 
Cidade Educadora. Tais atividades 
foram viabilizadas por meio 
de parcerias e doações para o 
transporte e lanche.

ESTUDO DE TEMA VISITA A FUNDAÇÃO 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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VISITA DO TÉCNICO NA EMPRESA PARCEIRA 

MOVIDADE 

Com o intuito de promover 
o protagonismo e a atuação 
permanente e direcionada, 
criou-se o MOVIDADE - Movimento 
do Jovem pela Oportunidade. Esse 
grupo de jovens é escolhido pelos 
próprios colegas para representá-los 
em espaços de debates, de discussão 
e construção de políticas públicas 
para a juventude e na própria 
Rede Cidadã.

APRENDIZES DO MOVIDADE

A proposta da socioaprendizagem 
foi despertar nos usuários 
uma postura protagonista em 
suas vidas, proporcionando 
vivências que valorizassem suas 
experiências, estimulando e 
potencializando a condição de 
decisão e escolha, contribuindo 
para o desenvolvimento da 
autonomia, ampliando seu 
espaço de atuação na sociedade. 
A metodologia, assim como o 
processo de aprendizagem, não 
finda em si mesma: é sempre 
revisada e atualizada para 
não perder sua essência e 
capacidade de inovar.
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SOCIOAPRENDIZAGEM NO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO 

Em agosto de 2019, foi 
concluída a primeira turma 
de socioaprendizagem em um 
sistema penitenciário em Belo 
Horizonte (MG). O programa foi 
desenvolvido com 31 apenados 
de um complexo penitenciário 
público-privado, dos quais 29 
estavam em regime fechado e dois 
em semiaberto.

O projeto contribuiu para que 
os usuários tivessem acesso 
ao direito fundamental da 
profissionalização, mesmo 
estando privados de liberdade, 
possibilitando a ressignificação 
de valores na vida pessoal, 
social, familiar e comunitária. 
Todas as etapas do Programa 
de Socioaprendizagem para 
esse público nas instalações 
do sistema prisional. Dois 
profissionais da entidade foram 
designados para atuarem em 
tempo integral na unidade (um 
pedagogo e um psicólogo), pois 
além de ministrarem os encontros 
de formação teórica, atuaram 
junto ao serviço social do presídio 
no atendimento às necessidades 
encontradas relacionadas a 
questões sociocomportamentais, 
emocionais e didáticas dos 
usuários.

• 31 participantes 
iniciaram no 
Programa de 
Aprendizagem. 
Destes, 25 aprendizes 
finalizaram o 
contrato de trabalho;

• 3 participantes 
saíram do Programa 
por progressão 
de pena (regime 
semiaberto);

• 3 participantes 
foram desligados pela 
GPA/CPPP pela lei de 
execução penal por 
falta ocorrida dentro 
do sistema (fora do 
Programa);

• 3 aprendizes 
formados que estão 
no regime semiaberto 
foram contratados 
e atualmente estão 
trabalhando.

O Programa de Socioaprendizagem 
foi reestruturado para atender 
as especificidades do público, 
criando condições para a 
construção/reconstrução de 
projetos de vida, desenvolvendo 
competências como 
autoconfiança, capacidade de 
reflexão sobre as possibilidades 
de futuro.
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INTERLOCUÇÃO 
COM CRAS E CREAS 

A articulação foi considerada 
um processo fundamental para 
organização de diferentes ações 
com o envolvimento de diversos 
parceiros e para viabilizar o 
acesso dos usuários ao Programa 
de Socioaprendizagem da Rede 
Cidadã. A partir da definição 
das responsabilidades e 
conhecimento das finalidades 
do Programa, as ações foram 
fortalecidas e articuladas com 
a identificação dos papéis e 
do público, promovendo uma 
integração intersetorial com a 
busca da melhoria da qualidade 
de vida e superação das 
vulnerabilidades sociais 
por meio da inclusão no 
mundo do trabalho.
Para a execução da 
socioaprendizagem, foi 
fundamental a participação 
de membros da equipe da 
Rede Cidadã em reuniões, 
eventos, grupos de trabalho ou 
afins, em conselhos, fóruns ou 
outros espaços de discussão 

e deliberação de políticas 
públicas da localidade. Como 
exemplo da atuação conjunta 
com a Rede Cidadã, pode-se 
citar a participação em Fóruns 
de Aprendizagem (FECTIPA-MG, 
FNPETI-ES, FORAP-PE, FOBAP-BA, 
FCAP-CE), em âmbito estadual 
e nacional, sendo membro do 
Fórum Nacional de Aprendizagem 
Profissional– FNAP, desde 2010.
A Rede Cidadã atuou como 
entidade eleita para compor 
representatividade em Conselho 
Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA, 
Fóruns da Juventude, Fórum 
de Inclusão e Acessibilidade 
das Pessoas  com Deficiência, 
Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS, entre 
outros. Para uma atuação mais 
eficaz, foi preciso que a equipe 
conhecesse programas, serviços 
e ações de outras políticas 
que atuassem com o mesmo 
público, visando potencializar 
os esforços de articulação, 
atendimento, encaminhamento 
e monitoramento dos fluxos de 
demandas e informações.

ENCONTROS 
COM A COMUNIDADE
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REDE INCLUSIVA

A Rede Inclusiva tem 
como objetivo equiparar as 
oportunidades de inclusão no 
mundo dotrabalho entre todos, 
viabilizando a participação de 
pessoas com deficiência (PcDs), 
conhecendo as necessidades e 
potencialidades individuais. Por 
meio de uma escuta qualificada 
e personalizada, buscou-se 
conhecer um pouco da história 
de vida dos participantes, das 
condições da região quanto 
à acessibilidade, serviços e 
políticas públicas locais para 
realizar os encaminhamentos 
adequados e atendimento 
especializado sem atribuir juízos 
de valor, como apto ou não apto ao 
trabalho, por exemplo.

Nesse processo, é realizado 
um diagnóstico do ambiente 
das empresas parceiras, para 
identificar as condições de 
acessibilidade e, paralelamente, 
são realizadas palestras de 
sensibilização junto aos 
funcionários, com o objetivo 
de desconstruir paradigmas e 
rótulos sobre as habilidades e 
competências das pessoas com 
deficiência.

Também são desenvolvidas ações 
extensivas aos familiares, de 
apoio, informação, orientação e 
encaminhamento para serviços 
de outras políticas, entre elas: 
educação, saúde, transporte 
especial, acumulação do benefício 
BPC com a renda advinda do 
Programa de Socioaprendizagem, 
sempre com foco na busca 
de melhoria na qualidade de 
vida, do exercício da cidadania 
e da inclusão na vida social, 
prevenindo situações de risco, 
de exclusão ou de isolamento da 
pessoa com deficiência.

A equipe de referência contou 
com profissionais capacitados 
para entender e lidar com as 
deficiências, considerando suas 
diferenças e especificidades de 
condições familiares, como forma 
de sensibilizar e informar sobre 
as vantagens da qualificação 
profissional e da inserção no 
mundo do trabalho. Além disso, 
a equipe buscou estratégias 
para favorecer as condições 
físicas de acessibilidade e o uso 
de tecnologias assistivas para 
as pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida 
no decorrer do Programa de 
Socioaprendizagem.
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APRENDIZES DA REDE INCLUSIVA

FORAM 
ADMITIDAS 412 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
EM 2019.

RESULTADOS 

Em 2019, foram contratados 7.034 
aprendizes, sendo que deste total, 
412 são pessoas com deficiência. 
Com o objetivo de mensurar o 
impacto social do programa de 
socioaprendizagem, foi realizada 
uma avaliação respondida por 
3.053 aprendizes que estavam 
finalizando o programa. Essa 
avaliação foi comparada ao 
histórico dos usuários no início 
do programa, tornando possível 
avaliar quais as mudanças o 
programa possibilitou em suas 
vidas, além de possibilitar 
a construção de estratégias 
para a melhoria das questões 
identificadas na tabulação dos 
resultados. Os resultados dessa 
pesquisa atestam – dentre 
outros ganhos – que o Programa 
de Socioaprendizagem da Rede 
Cidadã:

• possibilitou aos 
usuários um melhor 
conhecimento a 
respeito dos seus 
direitos e deveres 
como cidadãos;

• ampliou a visão 
crítica e integrada 
dos usuários em 
relação ao meio em 
que vivem;

• desenvolveu 
competências 
necessárias ao 
crescimento pessoal, 
social e profissional;

• estimulou sua 
participação 
em projetos na 
comunidade.
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JOVENS PROFISSIONAIS 
DO FUTURO

O projeto Jovem Profissionais 
do Futuro - JPF no ano de 2019 
foi executado por meio de uma 
aliança entre o Ministério Público 
do Trabalho, SUASE e a Rede 
Cidadã, com uma vigência de 
24 meses, iniciando em agosto 
de 2019. O projeto atendeu às 
diretrizes de proteção social 
básica, em interface com a 
especial, visando à promoção 
do protagonismo, integração 
social e desenvolvimento 
humano de adolescentes e 
jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas de 
internação (meio fechado) e 
semiliberdade (meio aberto), 
com foco na promoção da 
integração ao mundo do trabalho. 
Como parte estruturante do 
escopo de atividades do projeto, 
foi contemplada a formação 
sociocomportamental de 
agentes e técnicos do sistema 
socioeducativo.
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potencialidades e 
capacidades para 
novos projetos de vida.

• Contribuir para o 
estabelecimento 
da autoconfiança 
e da capacidade 
de reflexão sobre 
as possibilidades 
de construção de 
autonomias.

• Possibilitar acessos e 
oportunidades para a 
ampliação do universo 
informacional 
e cultural e o 
desenvolvimento 
de habilidades e 
competências.

• Fortalecer e estímulo 
ao convívio familiar, 
grupal e social.

OBJETIVOS 

• Contribuir com a 
garantia de direito à 
profissionalização, 
a partir de uma 
oferta social que 
seja compatível 
com o perfil dos 
adolescentes e jovens 
de atendimento 
socioeducativo, 
promovendo, assim, 
atividades reflexivas 
e desenvolvimento do 
pensamento crítico 
que possibilitem o 
crescimento pessoal 
e a construção de 
autonomia na busca 
do resgate do convívio 
social.

• Detectar 
necessidades 
e motivações 
e desenvolver 

• Detectar 
necessidades 
e motivações 
e desenvolver 
potencialidades e 
capacidades para 
novos projetos de vida.

• Vivenciar 
experiências para o 
autoconhecimento e 
autocuidado.

• Oportunizar 
vivências pautadas 
pelo respeito a si 
próprio e aos outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de 
justiça e cidadania.

• Criar condições 
para a construção/
reconstrução de 
projetos de vida que 
visem à ruptura 

com a prática de ato 
infracional.

• Articular-se 
com as demais 
políticas públicas 
para promover a 
integração de jovens 
e adolescentes 
em cumprimento 
de medidas 
socioeducativas ao 
mundo do trabalho.

• Atender agentes 
e técnicos que 
atuam nas unidades 
de medidas 
socioeducativas e que 
se comprometerem 
voluntariamente 
com o projeto através 
de oficinas que 
estimulam o processo 
de humanização e 
resolução de conflitos.
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DEPOIMENTOS 

O que eu achei da formação foi um 
aprendizado muito interessante, pois 
descobri muitas coisas interessantes que 
vou levar como ensino e que vão me ajudar 
mais para frente. A Rede Cidadã abriu 
caminhos, novas portas. Expandiu minha 
mente, descobri como me controlar em 
situações, me descobri mais.
Hoje, isso pra mim é muito gratificante, 
porque vejo as coisas de outra forma. 
Saio daqui de um modo diferente, uma 
nova pessoa, um novo homem. Muito 
obrigado, Aline e Isabella, por fazer eu 
me reconhecer melhor, partes de mim 
que eu achava que nem existiam mais. 
Depois da Rede, eu vi que sou capaz de 
fazer mudanças, coisas boas e sou muito 
grato. Muito obrigado, Rede Cidadã, Aline e 
Isabella. 

F.J.R.G – 17 anos.

Eu achei o curso muito bom, aprendi 
muitas coisas boas. Gostei do Profiler, 
porque descobri minhas qualidades e 

as características que preciso melhorar. 
Aprendi a usar a empatia e gostei 

muito das vivências, principalmente 
da Linha do Jogo. Gostei também das 

músicas que pudemos pedir e dos 
vídeos usados nas aulas, que foram 

muito interessantes. A respiração 
circular ajuda a pensar melhor. Aprendi 
como ingressar no mercado de trabalho 

e a me comportar em uma entrevista 
de emprego, assim como a lidar com a 

hierarquia da empresa.
Achei muito legal como a Camila 

trata a gente, como a Soraia é muito 
simpática com a gente e como a Renata 

sabe lidar com a gente no momento de 
indisciplina. Mas todas são ótimas! 

Muito obrigado!

H.H – 17 anos
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PARCERIAS

Ministério Público do Trabalho 
e a empresa MAGNA do 
Brasil Produtos e Serviços 
Automotivos LTDA.

Subsecretaria de Atendimento 
às Medidas Socioeducativas - 
SUASE, vinculada à Secretaria 
de Estado de Defesa Social, é 
o órgão responsável em Minas 
Gerais por elaborar e coordenar 
a política de atendimento 
ao adolescente autor de ato 
infracional;

Unidades das Medidas 
Socioeducativas de Internação 
e Semiliberdade;

Projeto Descubra.
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REDE SÊNIOR

O projeto tem por finalidade o 
desenvolvimento de atividades 
que contribuem no processo 
de envelhecimento longevo, 
saudável e autônomo da pessoa 
idosa, por meio da promoção da 
autonomia e do fortalecimento 
de vínculos sociais, valorizando 
os interesses e demandas 
individuais partindo das 
experiências vividas, como uma 
base fundamental para criar 
condições de escolha e decisão 
sobre o acesso a oportunidades.

1 - Promoção e 
integração ao mundo 
do trabalho.

2 - Encontro e 
atividades produtivas 
empreendedoras.

Projeto realizado com recursos 
financeiros advindos do Fundo 
Municipal Dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Belo 
Horizonte – FMDCA/BH

3 - Participação 
Cidadã.

As atividades foram realizadas 
em grupo, organizadas a partir 
de percursos de modo a garantir 
aquisições progressivas aos 
seus usuários, estimulando 
a construção e reconstrução 
de suas histórias e vivências 
individuais, coletivas e na 
família, com o objetivo de 
ampliar trocas culturais e de 
vivências para desenvolver o 
sentimento de pertencimento e de 
identidade, fortalecendo vínculos 
e incentivando a socialização. 
Tendo como foco o caráter 
proativo, pautado na defesa 
e afirmação dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades 
e potencialidades, com vistas 
ao alcance de alternativas 
emancipatórias.
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OBJETIVOS

• Contribuir para 
um processo de 
envelhecimento ativo, 
saudável e autônomo.

• Promover 
experiências que 
contribuam para a 
construção de projetos 
individuais e coletivos, 
desenvolvimento 
da autoestima, 
autonomia e 
sustentabilidade.

• Detectar 
necessidades 
e motivações 
e desenvolver 
potencialidades e 
capacidades para 
novos projetos de vida.

• Vivenciar 
experiências para o 
autoconhecimento e 

autocuidado.

• Assegurar espaço 
de encontro para 
idosos e encontros 
intergeracionais de 
modo a promover 
trocas de experiências 
e vivências, 
fortalecendo 
o respeito, a 
solidariedade e os 
vínculos familiares e 
comunitários.

• Possibilitar o 
reconhecimento do 
trabalho e da formação 
profissional como 
direito de cidadania 
e desenvolver 
conhecimentos sobre 
o mundo do trabalho 
e competências 
específicasbásicas.

• Contribuir para a 
inserção ou reinserção 

no mundo do trabalho.

• Promover 
experiências de 
fortalecimento e 
extensão da cidadania, 
como a atuação 
voluntária.

• Promover o respeito, 
a dignidade e os 
direitos de cidadania 
da pessoa idosa, 
conforme o Estatuto 
do Idoso.

INTERLOCUÇÃO 
COM CRAS E CREAS

A interlocução com os CRAS e 
CREAS foi fundamental para 
a realização do projeto, como 
descrito na fase de identificação e 
sensibilização do usuário.

A interface também ocorreu 
durante toda a execução do 
projeto, com o objetivo de criar 
alternativas de apoio ao usuário 
para aumentar sua autoestima e 
empoderamento, por meio de uma 
ação de relacionamento com os 
serviços disponibilizados pelos 
órgãos públicos e privados. Os 
usuários foram encaminhados 
como uma ação de suporte 
no que se refere a questões 
comportamentais, emocionais, de 
saúde, de estética, dentre outras.

PLANO DE VIDA: MÓDULO I PLANO DE VIDA: MÓDULO II
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RESULTADOS

O Projeto Rede Sênior apresentou, 
no ano de 2019, os seguintes 
resultados:

• Melhoria nas 
condições de 
sociabilidade dos 
idosos;

• Aumento do 
número de idosos 
autônomos e com 
acesso a informação 
sobre seus direitos e 
deveres;

• Ampliação do 
acesso aos serviços 
socioassistenciais;

• Melhoria na 
qualidade de vida 
dos usuários;

• Fortalecimento 
de vínculos sociais 
e familiares.

• Foram realizadas 
40 turmas de Plano de 
Vida;

• 564 usuários 
atendidos pelas ações 
do projeto. Todos 
os participantes 
inscritos participaram 
da Sala de Valores, 
555 responderam 
o Mapa de Perfil 
Comportamental e 465 
concluíram as oficinas 
do Plano de Vida;

• 387 usuários 
optaram pelas 
oficinas de Integração 
ao 
Mundo do Trabalho;

• 76 usuários 
optaram pelas 
oficinas com foco 
no fomento a 
atividades produtivas 
e destes, 61 usuários 
concluíram o 
processo;

• Dois dos usuários 
atendidos optaram 
pelo eixo 
voluntariado.
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DEPOIMENTOS

Gostei muito de participar 
com a turma dos 
compartilhamentos em uma 
equipe amável. A palestrante é 
amável e me despertou ânimo 
e novas motivações e dentro 
das expectativas só tenho a 
agradecer.

Paulino Rodrigues 
Moraes ( Turma 60 )

Este curso foi muito bom 
para abrir possibilidades. 

Acredito que muitas das 
técnicas e dicas que foram 

passadas servirão para todas 
as pessoas das mais variadas 
necessidades. As aulas foram 

extremamente prazerosas 
e o conteúdo muito bem 

explicado.

Fátima K. Bolsoni 
Vasconcelos. (Turma 60)
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PROJETO JLEGAL

O Projeto J. Legal teve início 
em 2016 no município de 
Fortaleza, por meio da parceria 
entre a Rede Cidadã e a 
empresa J.Macêdo, como um 
projeto de desenvolvimento de 
conhecimentos ampliassem 
a capacidade para a vida 
profissional e acesso ao trabalho.

Esta parceria foi estabelecida 
visando à integração ao mundo 
do trabalho, por meio do 
estímulo ao desenvolvimento 
de potencialidades para novos 
projetos de vida, propiciando 
a formação cidadã e o alcance 
de autonomia e protagonismo 
social, detectando necessidades, 
motivações, habilidades 
e talentos. As atividades 
tiveram como fio condutor o 
reconhecimento do trabalho 
e da formação profissional 
como direito de cidadania e 
desenvolvimento sobre o mundo 
do trabalho e competências 
específicas básicas contribuindo 
para a inserção, reinserção e 
permanência do público nos 
acessos ofertados.

OBJETIVOS 

• Possibilitar o 
reconhecimento 
do trabalho e 
da formação 
profissional como 
direito de cidadania 
e desenvolver 
conhecimentos sobre 
o mundo do trabalho 
e competências 
específicas básicas.

• Promover o 
desenvolvimento de 
potencialidades e 
habilidades a partir de 
oficinas.

• Oferecer vivências 
que permitem 
experienciar o 
autoconhecimento e 
o autocuidado como 
fortalecimento da sua 
identidade social.
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• Possibilitar o 
acesso à informação 
e encaminhamento 
a políticas de 
emprego e renda.

• Assegurar espaços 
de convívio grupal 
e social, visando o 
desenvolvimento 
de relações de 
afetividade, 
solidariedade e 
respeito mútuo.

• Promover visitas a 
fábricas, escritórios 
e demais espaços 
que proporcionem 
aos usuários maior 
clareza sobre o 
que é o mundo do 
trabalho.

• Contribuir para a 
inserção, reinserção 
e permanência dos 
jovens e adultos no 
mundo dotrabalho.

• Acompanhar 
o acesso, a 
permanência e 
o desempenho 
dos usuários nas 
atividades do Projeto.

• Desenvolver 
de habilidades e 
atitudes, favorecendo 
a construção de 
vínculos afetivos 
e sociais entre os 
participantes.

RESULTADOS 

O Projeto Jlegal apresentou no ano 
de 2019, os seguintes resultados:

• Construção de novos 
projetos de vida;

• Garantia de 
conhecimento 
e acesso à 
profissionalização e 
ao mundo de trabalho;

• Melhoria da 
qualidade de vida dos 
usuários por meio da 
geração de renda;

• Resgate do valor do 
trabalho;

• Construção da 
autonomia;

• Fortalecimento de 
vínculos sociais.
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DEPOIMENTOS

Vivenciei coisas incríveis aqui, 
aprendi bastante coisa que eu tenho 
certeza que vai ser muito útil tanto 
numa entrevista de emprego, como até 
mesmo já no ambiente de trabalho. 
Apesar de tudo que eu aprendi, o que 
eu mais agradeço desses dias foi eu 
ter perdido pelo menos um pouco da 
minha timidez. Esse problema já me 
prejudicou tanto e aqui eu consegui 
me abrir mais, falei até demais. Estou 
muito grata por tudo aqui.”

Graziella Marques – Renascer 08/2019

Essas vivências mostraram algo em 
mim que eu achava que tinha ficado na 

infância, mas estava guardado no canto 
atrás de várias coisas acontecidas com 

o tempo. Conhecer cada pessoa aqui 
fez com que me tornasse uma pessoa 

melhor, mudando minha forma de agir e 
me comportar. Agradeço imensamente 

a experiência adquirida nesse curto 
período de tempo. Tenho uma nova 

maneira de enxergar o mundo. 
Muito obrigado!

Luciano Erick – Renascer 08/19
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TURMA EM CAPACITAÇÃO – PROJETO J. LEGAL

PARCERIAS 

• J.Macêdo através do 
financiamento total do projeto;

• Organizações sociais da 
sociedade civil: Associação 
Templo de Adoração, Fundação 
Ana Lima, Instituto Anjos do Bem;

• Órgãos de esfera pública: 
Defensoria Pública, EEFM General 
Murilo Borges Moreira, Escola 
de Ensino Fundamental e Médio 
Bárbara de Alencar, E.E.FM 
General Murilo Borges Moreira, 
Escola Fundamental Bárbara de 
Alencar;

• Lideranças comunitárias das 
comunidades vizinhas ao moinho 
Dona Benta;

• Prefeitura Municipal de Fortaleza 
– Programa Adolescente Cidadão;

• CRAS – Jacarenga, Serviluz, 
Mucuripe.
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9.
Parceiros
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E MAIS 3.207 
ORGANIZAÇÕES
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10.
Balanço
Patrimonial

   Em: 31 dezembro, 2019
CNPJ: 05.461.315/0001-50

23.175.380,37                 24.217.922,79                             

125.828,30                          243.337,22                                       

Aplicações Recursos Restritos 863.521,67                          729.349,10                                       

8.357,28                                           

Aplicação  Recursos Livres 19.723.148,67                     18.292.727,26                                  

Títulos de Capitalização 496.612,42                                       

Recursos a Receber 2.266.201,63                       3.863.923,26                                    

(-)PCLD (668.606,27)                                      

88.356,44                            44.888,78                                         

Adiantamentos 51.034,00                            1.177.621,68                                    

56.905,27                            29.712,06                                         

1.686.514,82                   2.101.366,13                               

Imobilizado 1.686.514,82                       3.241.397,01                                    

(-)Depreciação (1.290.736,42)                                   

Intangível 156.427,26                                       

(-)Amortização (5.721,72)                                          

24.861.895,19         26.319.288,92                   

Terezinha Nazário da Cruz

CRC/MG 46.104/O8

CPF : 202.972.546-34

Bancos Recursos Livres                                                   384,39

Despesa Antecipadas

Bancos Recursos Restritos

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por 

todas elas.

Rede Cidadã

Angela de Alvarenga Batista Barros

CPF: 056.279.586-34

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/19

TOTAL DO ATIVO

NÃO CIRCULANTE 

REDE CIDADÃ

CIRCULANTE

Adiantamentos Empregados

31/12/18ATIVO

TEREZINHA NAZARIO 
DA CRUZ:20297254634

Assinado de forma digital por 
TEREZINHA NAZARIO DA 
CRUZ:20297254634 
Dados: 2020.07.10 08:31:07 -03'00'

D4Sign 6ff093f1-e5b3-49f0-9b93-2f5b1782fe86 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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   Em:
CNPJ: 05.461.315/0001-50

4.311.111,15                  5.866.756,72                 

Adiantamentos de Terceiros 30.517,89                          

Fornecedores 394.423,22                         967.454,01                        

Obrigações Fiscais e Tributárias 32.598,21                           47.290,61                          

Salários e Contribuições a Recolher 1.571.451,65                      1.252.329,54                     

Recursos de Projetos 1.309.680,44                     

Repasses a Realizar de Terceiros 989.349,97                         429.495,16                        

Provisões Trabalhistas 1.319.633,28                      1.829.989,07                     

Outras Obrigações 3.654,82                             

13.000,00                       -                                 
Provisões para Contingência 13.000,00                       

-                                 

-                                 

20.537.784,04                20.452.532,20               

20.665.606,12                    20.537.784,04                   

Ajuste 190,00                               

              Resultado do Exercício (127.822,08)                        (85.441,84)                         

24.861.895,19         26.319.288,92        

-                                  -                                 

                       CPF: 202.972.546-34

REDE CIDADÃ
BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/18PASSIVO

31 dezembro, 2019

Patrimônio Social 

TOTAL DO PASSIVO

31/12/19

            CRC/MG 46.104/O8Angela de Alvarenga Batista Barros

        Terezinha Nazário da Cruz 

CPF: 056.279.586-34

CIRCULANTE

Rede Cidadã

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO SOCIAL

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas 

elas.

TEREZINHA 
NAZARIO DA 
CRUZ:20297254634

Assinado de forma digital por 
TEREZINHA NAZARIO DA 
CRUZ:20297254634 
Dados: 2020.07.10 08:32:03 -03'00'

D4Sign 6ff093f1-e5b3-49f0-9b93-2f5b1782fe86 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Em:
CNPJ: 05.461.315/0001-50

31/12/2019
RECEITA BRUTA 40.897.745,60              

Atividades de Assistência Social 37.086.521,07              
Subvenções Governamentais -Público 1.095.752,58                

Convênios e Doações -Privados 20.747.544,06              

Taxa Adm Subvenções Governamentais 44.651,12                     

Taxa Adm Convênios e Doações -Privados 15.198.573,31              

Outras Atividades 2.603.805,78                
Convênios e Doações -Privado
Ações Empregabilidade e Geração de Renda 2.061.861,44                

Responsabilidade Social e Sustentabilidade 444.489,25                   

Reembolso Custos Centro Mandala 18.172,75                     

Receita de Doações Recursos 31.994,00                     

Outras Receitas 47.288,34                     

Receitas Financeiras 1.151.418,75                
Receitas Financeiras Recursos Privados 1.150.726,91                

Receitas Financeiras Recursos Públicos 691,84                          

Receita com Voluntariado 56.000,00                     

DESPESA BRUTA (40.983.187,44)            

CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRIVADOS (38.715.660,81)            
Despesas com Pessoal (30.359.647,44)            

Despesas c/Serviços de Terceiros (3.511.622,01)              

Despesas Administrativas (4.415.128,26)              

Despesas Tributarias e Financeiras (286.358,66)                 

Despesas c/Depreciação (137.762,87)                 
Despesas c/Amortização (5.141,57)                     

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (540.435,08)                 
Provisão de Perdas (95.298,16)                   

Repasse Recita Parceria (445.136,92)                 

CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS (1.671.091,55)              
Despesas com Pessoal (943.775,24)                 

Despesas c/Serviços de Terceiros (663.357,32)                 

Despesas Administrativas (30.901,87)                   

Despesas Tributarias e Financeiras (32.476,97)                   

Despesas c/Amortização (580,15)                        

Despesa com Voluntariados (56.000,00)                   

DÉFICIT DO EXERCÍCIO -      (85.441,84)                   

                       CPF: 202.972.546-34

Rede Cidadã
        Terezinha Nazário da Cruz 

            CRC/MG 46.104/O8
CPF: 056.279.586-34

31 dezembro, 2019

REDE CIDADÃ
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT

Angela de Alvarenga Batista Barros

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

TEREZINHA 
NAZARIO DA 
CRUZ:20297254634

Assinado de forma digital por 
TEREZINHA NAZARIO DA 
CRUZ:20297254634 
Dados: 2020.07.10 08:33:08 
-03'00'

D4Sign 6ff093f1-e5b3-49f0-9b93-2f5b1782fe86 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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