RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000
INTRODUÇÃO
A instituição Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual -OSCRE, concentra suas ações de assistência social
ao idoso e seus netos (crianças e adolescentes) no Lar Francisco de Assis, proporcionando aos mesmos o seu desenvolvimento
humano integral dentro de uma filosofia cidadã.
O atendimento às crianças e jovens surgiu da necessidade de se proporcionar um ambiente familiar mais
harmônico, considerando que o Lar Francisco de Assis tem como missão contribuir com a melhoria de vida do idoso. Ë nesta
perspectiva que são ofertadas atividades que buscam desenvolver a afetividade, socialização, educação, espiritualidade e
saúde.
A instituição envolveu 35 trabalhadores voluntários, responsáveis pelo atendimento a 140 idosos na faixa etária de
60 a 96 anos e 30 crianças cadastradas (netos dos idosos).
O presente relatório permite visualizar o desempenho da Instituição em cada área de atuação. No gráfico abaixo
pode-se visualizar o percentual de atendimento em cada área:
MISSÃO
Contribuir com a melhoria de vida do idoso necessitado, nos aspectos da afetividade, socialização, educação,
espiritualidade e saúde.
HISTÓRICO
As Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual foi criada com base nos elevados princípios filosóficos do amor
ao próximo. Como realizadora de obra assistencial, antes mesmo de sua existência legal, a entidade promovia já em 1948 a
distribuição mensal de mantimentos a 50 idosos desamparados do convívio familiar. Esta ação veio a ser a semente geradora
do Lar Francisco de Assis, mais tarde fundado por D. Milena Prado Rocha.
Em 02 de fevereiro de 1956 foi fundada a Escola de 1º Grau Teodorico Barroso que atendeu até 1995 a cerca de 300
crianças, de ambos os sexos. A entidade mantinha convênio com Secretaria de Educação do Município de Fortaleza e visava
suprir a carência de crianças desassistidas pela educação do poder público da época. Em 1995, em virtude da grande
quantidade de escolas municipais e estaduais existentes no bairro, criadas ao longo do período, provocando substancial
redução na procura de vagas da instituição, a Escola Teodorico Barroso encerrou suas atividades.
Dentro deste período de atividades assistenciais, a partir do trabalho embrionário com os idosos na sede da
instituição, em 03 de dezembro de 1980, iniciou-se a concretização do sonho de D. Milena com o lançamento da pedra
fundamental da obra que teria como projeto a construção do Lar Francisco de Assis, para atendimento ao idoso necessitado
de Fortaleza.
A trajetória para a construção da obra, que ainda hoje, encontra-se inacabada exigiu esforço, perseverança,
determinação e paciência de D. Milena Prado Rocha e equipe. Os recursos foram angariados através de pedágios, almoços e
jantares beneficentes, bingos, participações em feiras de lazer, shows e doações. O Lar possui um área coberta de 2.500m2.
Em 26 de outubro de 1997 iniciou-se as atividades sociais no Lar Francisco de Assis, com o I Encontro com a 3ª
Idade. Como preparação ao início das atividades realizou-se: capacitação e reciclagem dos recursos humanos, composto por
voluntários cadastrados, cadastramento de idosos que habitavam no Bairro Luciano Cavalcante; realização de levantamento
de interesses e necessidades da clientela do bairro e reuniões de planejamento para definição das ações prioritárias.
Iniciando suas atividades com um contigente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis possui, atualmente, 140
usuários idosos atendidos por semana e 30 crianças (netos de idosos).
SOCIAL
A Área Social abrange o desenvolvimento de ações assistenciais aos idosos compreendendo : distribuição de sacola
de mantimentos no programa Sacola do Ancião, sopa, redes e lençóis, lanche, além da realização de eventos em datas
comemorativas.
O Programa Sacola do Ancião assiste a 60 idosos cadastrados, de ambos os sexos, comprovadamente de amparo
material e moral.
Os gêneros alimentícios que compõe as cestas distribuídas mensalmente são: arroz, feijão, açúcar, farinha,
macarrão, biscoito, massa de milho, café, fósforo, sabão em barra e sabonete.
A exceção das datas comemorativas quando foram servidos almoços, em todos os sábados foram fornecidos um
simples café da manhã na chegada dos idosos e quando do encerramento das atividades foram distribuídos lanches
reforçados ou sopa.
Visando estender o atendimento a família dos idosos e àquelas pessoas comprovadamente necessitadas realizou-se
uma festa natalina com a distribuição de uma sacola de presentes constando de roupas masculinas e femininas para
crianças e adultos, calçados masculinos e femininos para crianças e adultos, redes e lençóis e brinquedos.
O Programa Clube da 3ª Idade visa contribuir com a integração social do idoso, através da realização de atividades
recreativas que constam de palestras, vivências com psicólogos, terapeutas ocupacionais e momentos de dança (forró).
Em comemoração ao Dia do Ancião, realizou-se um passeio a Praia da COFECO com 65 idosos.
O Grupo de Produção de Artesanato contou com a frequência semanal e sistemática de 07 idosas que produziram
trabalhos feitos com retalhos e bordados, cuja renda foi revestida na aquisição de material e manutenção de equipamentos
para o próprio grupo.
Apresentamos a seguir gráfico com os resultados alcançados em 2000, quanto a atendimentos realizados:
Doações
Sacolas de mantimentos
Redes
Sopa
Lanche
Passeios
Clube da 3ª Idade
Presentes de Natal

Público
Alvo
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos e crianças
Idosos
Idosos
Idosos e crianças
Total

Nº de
Beneficiados
60
140
140
170
65
80
960

Nº de
Atendimentos
1.056
140
3.840
1.440
65
2.000
960
9.501

EDUCACIONAL
As ações voltadas para a área educacional tem por finalidade o aproveitamento e desenvolvimento das
potencialidades da pessoa idosa, através da transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades que permitam
a sua autonomia, independência e valorização de suas capacidades.
Participaram efetivamente do Curso de Alfabetização de Adultos, 12 idosos, alguns dos quais dando continuidade ao
curso que iniciou em 1999.

Na área de artesanato foram realizados 7 cursos profissionalizantes de : Bordado a Mão, Estamparia em Tecidos,
Pintura em Tecidos, Pintura em Cerâmica, Bijouterias, Recomposição de Retalhos e Promotor de Vendas, num total de 112
participantes.
Os cursos de artesanato, realizados em parceria com o Senac e a Secretaria de Ação Social, permitiram a
complementação da renda familiar, além de promoverem a integração social do idoso e o resgate da sua auto estima.
Atividades

Público
Alvo
Idosos
Idosos e familiares

Alfabetização de Adultos
Cursos Profissionalizantes
Total

Nº de
Beneficiados
12
112
124

Depoimento:
“Foi a coisa melhor do mundo porque antigamente dez ou vinte anos atrás, o povo não via nem os velhos, agora eu tô com 74
anos, vivia deitada, só vendo televisão, sem fazer nada. Agora com a escola a minha mente tá abrindo. Eu fiz o terceiro ano mas
não sabia mais nada. Graças a Deus, eu agradeço às professoras que deixam o que fazer e vem para cá. São meninas novas
mas se interessam pela gente que antigamente velho era velho, mas graças a Deus, que o mente do povo se abriu e a nossa
também. Você nem sabe o benefício que eles trazem para nós (....). Antigamente eu tomava remédio para a pressão, agora eu
não tomo mais, faço caminhada. A médica disse perca peso, caminhe e tome aguardente alemã e é isso que eu tô fazendo. “
Dona Maria - aluna do curso de Alfabetização de Adultos.
ESPIRITUALIDADE
Na área da espiritualidade desenvolveu-se três programas que visam o auto-crescimento e a busca da paz consigo
mesmo.
O Grupo de Desenvolvimento da Espiritualidade reúne-se aos sábados de 15 em 15 dias, estudando os
ensinamentos de Jesus, num profundo respeito a religião abraçada por cada participante.
O Grupo Germinar foi criado neste ano com a participação de netos dos idosos, na faixa etária entre 05 e 12 anos,
tendo por objetivo contribuir com a melhoria do relacionamento familiar e harmonia no lar do idoso. Além dos valores morais
apresentados nos ensinamento de Jesus, trabalhou-se questões como drogas, sexualidade, cidadania e auto-conhecimento.
O Grupo de Mulheres coordenado por uma terapeuta ocupacional, uma assistente social e uma professora de
educação física atendeu a 12 mulheres que se reúnem no 3º Domingo de cada mês, tem por finalidade refletir temas de
interesse da mulher constando de momentos de reflexão a partir da contação de estórias, exercícios de consciência corporal e
meditação.
Atividades

Público Alvo

Nº de
Beneficiados
60
30
12

Nº de Atendimentos

Grupo de Desenvolvimento da Espiritualidade
Idosos
1.500
Grupo Germinar
Crianças
750
Grupo de Mulheres
Idosos
144
Total
2.394
Depoimento:
“Antes de participar das atividades aqui eu me achava feia, não saía quase de casa, virava os espelhos para não me ver.
Quando pegava um ônibus, quando ia ao banco eu fugia dos espelhos. Hoje eu gosto de mim, comprei um espelho grande e
coloquei no meu quarto para me ver toda. Eu aprendi a gostar de mim.”
D. Francisca – participante do Grupo Feminino de Qualidade de Vida.
SAÚDE
Visando promover ações preventivas na área de saúde realizou-se atendimento médico em Clínica Geral,
Cardiologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia.
Os atendimentos médicos em Clínica Geral e Cardiologia foram realizados nas dependências da Instituição pelo Dr.
Alan Prado Rocha. O atendimento em oftalmologia foi realizado pela Dra. Eliane em seu consultório particular e o Dr. João
Cateb realizou os atendimentos em Otorrinolaringologia na UNIFOR .
Atividades
Atendimento
Atendimento
Atendimento
Atendimento

em
em
em
em

Público Alvo
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos

Clínica Geral
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Cardiologia
Total

Melena Prado Rocha

Presidente da OSCRE

Nº de Atendimentos
600
80
21
53
754

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
Cnpj nº 07.945.769/0001-21
Rua Teodorico Barroso, 85. Fátima. Fortaleza-Ce
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2000
Em Reais
2000
1. ATIVO
1.1. Circulante
1.1.1. Caixa

8,03

1.1.2. Banco Conta Movimento

12471,69

12479,72

295344,50

295344,50

1.2. Permanente
1.2.1. Imobilizado/Instalações
1.2.2. Móveis e Utensílios

1635,00
TOTAL ATIVO

1635,00
309459,22

0,00

0,00

310317,06

310317,06

2. PASSIVO
3. PATRIMÔNIO SOCIAL
3.1.1. Fundo Patrimonial
3.1.2. Superávit/Déficit do Exercício

-857,84
TOTAL PASSIVO

-857,84
309459,22

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2000, tanto no Ativo como no
Passivo, o valor de R$309.459,22 (trezentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois
centavos), pelo qual firmo o presente para fins e efeitos.
Francisco Prado Rocha

Maria Arcanjo de Lima

Diretor Executivo

CRC-Ce 4.183

Demonstração de Superávits/Déficits
Em 31 de Dezembro de 2000
Em Reais
2000
RECEITAS
Doações

13633,07

Receitas Próprias

1190,20

Eventos Beneficentes

660,00

Outras Receitas

0,00

15483,27

DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas

6355,41

Despesas Operacionais

9985,70

Outras Despesas

0,00

Déficit do Exercício

16341,11
-857,84

Francisco Prado Rocha

Maria Arcanjo de Lima

Diretor Executivo

CRC-Ce 4.183

