RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL - OSCRE
(LAR FRANCISCO DE ASSIS)
Endereço completo:
Av. Rogaciano Leite, 1650
Bairro:
Município:
UF:
Engº Luciano Cavalcante
Fortaleza
Ce
01 – Histórico:
A Instituição Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual - OSCRE 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 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 Instituição 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, a Escola Teodorico Barroso encerrou
suas atividades.
A partir do trabalho embrionário com os idosos, em 03 de dezembro de 1980, iniciou-se a concretização do sonho de Milena Prado
Rocha com o lançamento da pedra fundamental da obra que teria como projeto a construção do Lar Francisco de Assis, com área coberta de
2.500m², 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.
Os recursos foram angariados através de pedágios, almoços e jantares beneficentes, bingos, participações em feiras de lazer, shows e doações.
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 Engº Luciano Cavalcante; realização de levantamento de interesses e
necessidades da clientela do bairro e reuniões de planejamento para definição das ações prioritárias. Em 26 de outubro de 1997 iniciaram-se as
atividades sociais no Lar Francisco de Assis, com o I Encontro com a 3ª Idade.
Iniciando suas atividades com um contigente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis possui, atualmente cadastrados, 160 usuários
idosos e 70 crianças (netos de idosos).
02 – Finalidade Estatutária:
Proteger a velhice desamparada, proporcionando o conforto material, moral e espiritual de que carece;
Prestar assistência médica e farmacêutica gratuita aos necessitados;
Proporcionar à infância e à mocidade oportunidades de boas fontes de pesquisa e leitura, concorrendo para seu aprimoramento moral e
cultural.
03 – Atividades realizadas no exercício:
Através do Lar Francisco de Assis a Instituição desenvolve um programa de assistência social ao idoso, proporcionando
ao mesmo o seu desenvolvimento humano integral dentro de uma filosofia cidadã. Este trabalho também é complementado com o
atendimento aos netos dos idosos, através do projeto Germinar, visando contribuir com a harmonia no lar dos idosos assistidos.
Foram realizados os seguintes atendimentos na área social :
23.228 atendimentos/ano nas ações de assistência social.
Estes atendimentos referem-se a distribuição de sacolas de mantimentos, lanches, sopas, redes, além do Natal com a distribuição de
presentes aos idosos e seus familiares.
Destacam-se dois programas de assistência a pessoas comprovadamente necessitadas de amparo material e moral. O programa
“Sacola do Ancião” que desenvolve-se no 2º domingo de cada mês com manhãs recreativas, palestras, vivências, assistência médica com
distribuição de medicamentos e distribuição de cestas de mantimentos. O “Natal Solidário” que realiza-se no último Domingo do mês de
dezembro, tendo atendido em 2001, a 180 famílias com a distribuição de presentes a 800 pessoas entre idosos, adultos e crianças.
O Clube da Melhor Idade desenvolve-se quinzenalmente aos sábados e tem como objetivo contribuir com a integração social do idoso
através das atividades lúdico-recreativas, dentre as quais destacam-se vivências conduzidas por psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros
profissionais e momentos de dança, preferentemente o forró. Em complementação à esta atividade de integração realizou-se passeio com os
idosos em um sitio no município de Caucaia.
O Grupo de Produção de Artesanato surgiu a partir da necessidade da prática do aprendizado de novas habilidades nos cursos
oferecido pela Instituição ou desenvolvimento das habilidades já existentes em cada um. Assim sendo, desenvolver atividades produtivas,
proporcionar oportunidades de elevação da renda familiar e sentir-se útil a sociedade são os principais objetivos deste grupo.
Trabalhar a espiritualidade, a religiosidade para buscar um novo significado de vida é o que se propõe o grupo de
desenvolvimento da Espiritualidade no momento em que estuda os ensinamentos de Jesus pautado em valores transmitidos pelo
Mestre e num profundo respeito a religiosidade abraçada por cada um.
O Grupo Feminimo de Qualidade de Vida trabalha os 05 Pilares da Inteligência Emocional que são a autoconsciência, administração
das emoções, a automotivação, a empatia e a sociabilidade através de reflexões, contação de histórias e exercícios de relaxamento.
O Grupo Germinar é composto por netos dos idosos, na faixa etária entre 05 e 12 anos, e tem por objetivo trabalhar a
formação integral do ser. Questões como drogas, sexualidade, cidadania e auto-conhecimento são abordados.
118 Atendimentos em atividades educacionais
O curso de alfabetização de Adultos contou com participação de 22 idosos e permite o resgate da autonomia na medida em que o
idoso adquire independência para pegar transporte coletivo, deslocar-se na rua e resolver situações relativas a suas despesas domésticas.
Foram realizados cursos de Costura Básica, Pães Caseiros, Bordado a Mão, Técnica e Composição de Retalhos, Arranjos Florais e
Natalinos, Estamparia em Tecidos .
1.335 Atendimentos na área de saúde
Visando promover ações preventivas na área de saúde realizou-se atendimento médico em Clínico Geral, Oftalmologia e
Otorrinolaringologia.
O atendimento médico em Clínica Geral foi realizado nas dependências do Lar Francisco de Assis, enquanto que os de oftalmologia
e Otorrinolaringologia foram realizados gratuitamente por médicos em seus consultórios. Neste período realizou-se um convênio médico com a
UNIFOR para atendimento em terapia ocupacional por alunos com acompanhamento de sua professora.

01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES
Distribuição de Sacolas de Mantimentos

PÚBLICO ALVO

N.º DE BENEFICIADOS

Nº DE ATENDIMENTOS

Idosos

100

1.056

Distribuição de redes
Distribuição de sopa
Distribuição de lanches
Presentes DiadasMães/Pais, DiadoAncião,DiadaCriança,Natal
Clube da Melhor Idade
Grupo Feminino de Qualidade de Vida
Grupo de Produção de Artesanato
Desenvolvimento da Espiritualidade
Germinar

Idosos
Idosos
Idosos e crianças
Idosos e crianças
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Crianças

170
170
240
1.040
100
8
12
90
70

170
6.220
6.200
1.450
2.500
88
444
2.160
2.940
23.228

TOTAL:
02 – EDUCAÇÃO
CURSOS MANTIDOS
Alfabetização de adultos
Preparação para o Trabalho
TOTAL:
03 – SAÚDE
TIPOS DE ATENDIMENTO
01 – Clínico Geral
02 – Oftalmologista
03 – Otorrinolaringologista
04 – Cardiologista
05 – Aferição de Pressão
TOTAL:

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos e familiares

Nº DE BENEFICIADOS
22
96
118

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos

Nº DE ATENDIMENTOS
625
75
15
20
600
1.335

Milena Prado Rocha
Presidente da OSCRE
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 2001
Em Reais
2001

2000

1. ATIVO
1.1. Circulante
1.1.1. Caixa

0,00

1.1.2. Banco Conta Movimento

8,03

5064,79

5064,79

12471,69

12479,72

295344,50

295344,50

295344,50

295344,50

9049,93

9049,93

1635,00

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

2. PASSIVO

309459,22

1635,00
309459,22

0,00

0,00

0,00

0,00

309459,22

309459,22

310317,06

310317,06

0,00

-857,84

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

0,00
TOTAL PASSIVO

309459,22

-857,84
309459,22

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2001, 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 2001
Em Reais
2001
RECEITAS
Doações
Receitas Próprias
Eventos Beneficentes
Outras Receitas

8234,96
1083,81
3093,00
0,00

DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Operacionais
Outras Despesas
Déficit do Exercício

12169,95
241,82
0,00

2000

12411,77

13633,07
1190,20
660,00
0,00

15483,27

12411,77

6355,41
9985,70
0,00

16341,11

0,00

Francisco Prado Rocha
Diretor Executivo

Maria Arcanjo de Lima
CRC-Ce 4.183

-857,84

