Relatório de Atividades e
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Instituição:
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL – OSCRE (LAR FRANCISCO DE ASSIS)
Endereço Completo
Bairro:
Município:
UF:
Av. Rogaciano Leite, 1650.
Engº Luciano Cavalcante
Fortaleza
Ce
01 – 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,
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participações em feiras de lazer, shows e doações. O Lar possui uma área coberta de 2.500 m .
Em 26 de outubro de 1997 iniciaram-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, compostos 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 contingente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis possui cadastrados, atualmente, 180 usuários
idosos, 90 crianças e jovens (netos de idosos) e 55 mães que são atendidos pelas ações da instituição.
Em 07 de janeiro de 2004, a Instituição passou por uma adequação estatutária para atender às exigências do Novo Código Civil
Brasileiro e por uma reestruturação organizacional. Foram aprovados, dentre outras alterações: a extinção da Escola de 1º Grau Teodorico
Barroso e da Clínica Geriátrica Dr. Bezerra de Menezes; e, o desmembramento do Centro Espírita Círculo de Renovação Espiritual. Assim, a
instituição Obras Sociais do Círculo de Renovação continua com as atividades até então realizadas e existindo sob o nome de fantasia “Lar
Francisco de Assis”.
02 – Objetivos
I - Desenvolver ações de assistência social que visem à melhoria da qualidade de vida do idoso;
II - Atender o idoso, fortalecendo as práticas associativas, produtivas e promocionais, de forma a favorecer a melhoria de sua
convivência na família e na comunidade;
III - Desenvolver atividades produtivas de capacitação e de realização profissional voltada para o idoso e seu núcleo familiar,
proporcionando troca de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e elevação de renda;
IV - Desenvolver e apoiar ações de prevenção e recuperação da saúde do idoso, visando seu bem-estar psicossocial;
V - Contribuir para a melhoria da auto-estima do idoso, desenvolvendo sua afetividade e sociabilidade e consciência de cidadania;
VI - Desenvolver ações educativas e psicossociais junto ao núcleo familiar do idoso.
03 – Atividades realizadas no exercício
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 e suas
mães, através do projeto Germinar, visando contribuir com a harmonia no lar dos idosos assistidos.
Foram desenvolvidas as seguintes atividades na área social:
Realização de eventos beneficentes, campanhas para doações e de parcerias para captação de recursos . Foi realizada a
“Feijoada Beneficente – I Festival D’Agosto de Rir”, no dia 15/08/2004, no Clube Círculo Militar, com a participação de humoristas da terra
(Bené Barbosa, Mixirico, Ruanito e Cia Criativa) e um músico instrumental (Nunes). Esse evento visou arrecadar recursos para a
manutenção das atividades da instituição;
Arrecadação de mantimentos para formação de cestas do Programa Sacola do Ancião, doadas mensalmente aos idosos, bem
como para alimentação dos mesmos durante os eventos. Foi implementado o Projeto Empresa Cidadã. Foi implantada a “Campanha do
Quilo” com o objetivo de sensibilizar doadores e proporcionar uma melhor arrecadação dos itens necessários À concretização desse
trabalho;
Clube da Melhor Idade - quinzenalmente, aos sábados, realizaram-se momentos de reflexão sobre o ser abrangendo temas como:
Direitos e Deveres do cidadão; Auto-estima e Qualidade de Vida do Idoso; A Mulher Cidadã do 3º Milênio; A Importância das Datas
Religiosas e Festas Populares para o Cidadão da 3ª idade; As Conquistas do Idoso desde 1990 até a Promulgação do Estatuto do Idoso;
Forró da Melhor Idade. Nestes momentos foram servidos almoços em datas especiais, lanches e sopas;
Grupo de Produção de Artesanato - os produtos gerados pelo grupo, em oficinas de artesanato, foram expostos em feiras
realizadas no North Shopping; Aeroporto Internacional Pinto Martins e Loja do Supermercado Pão-de-Açúcar;
Curso de Alfabetização de Adultos, destinado aos idosos foi desenvolvido aos sábados pela manhã, tendo sido trabalhados os
seguintes aspectos: motivação do grupo; discussões e reflexões acerca do Estatuto do Idoso; leitura e escrita com base nas experiências
e no cotidiano dos idosos; música e pintura como instrumento de aprendizagem; e, realização de dois passeios culturais (Museu do
Ceará e Exposição do Raimundo Cela na Unifor).
Atendimento na área da saúde: oftalmologia , fisioterapia, otorrinolaringologia e clínica geral, através de médicos voluntários
externos e no Lar Francisco de Assis ;
Grupo de Estudo de Desenvolvimento da Espiritualidade – Estudos do Evangelho com debates sobre os ensinamentos de
Jesus Cristo na perspectiva dos valores morais e da busca da reforma íntima, sem vínculo com crenças religiosas;
Grupo Germinar (para netos dos idosos e suas mães) – objetiva trabalhar a formação integral do ser, refletindo questões como
drogas , sexualidade , cidadania e auto-conhecimento;
Bazar (feira semanal da pechincha) – artigos de boa qualidade provenientes de doações foram vendidos a preços simbólicos, dando
oportunidade de direito à compra para o exercício da auto-gestão e cidadania;
Eventos Comemorativos / Confraternizações – foram realizados eventos nas datas comemorativas dos dias das mães, do
Ancião, festa junina, Natal Solidário e aniversariantes;
Projeto de Assistência Geriátrica - PROAGE – Este projeto é desenvolvido no Lar Francisco de Assis, por estudantes de medicina
orientados por professores, através do Convênio com a Universidade Federal do Ceará e apresenta os seguintes objetivos : Avaliar as

condições de vida dos idosos dependentes, semi-dependentes e independentes; Detectar as enfermidades mais freqüentes nesses
idosos; Desenvolver atividades ( culturais , intelectuais e físicas) em grupo com os idosos, utilizando especialidades técnicas e práticas;
Promover Grupos de Discussão em que os idosos possam tratar de suas dúvidas mais freqüentes; Realizar verificação periódica de
pressão arterial e Índice de Massa Corpórea para controle e encaminhamento médico; Realização de campanhas e palestras com os
seguintes temas: Câncer de Mama e Próstata; Osteoporose; Dengue; Cefaléia e Enxaqueca; Raiva.
Massoterapia- foi realizado, em fevereiro, um curso de formação de voluntários em massagem terapêutica para a terceira idade. O
trabalho foi estruturado com o objetivo de otimizar o acompanhamento dos indivíduos atendidos. As técnicas utilizadas foram: massagem
terapêutica para a terceira idade e Reiki.
A Instituição passou por uma série de discussões com o objetivo de aperfeiçoar a sistemática de seus atendimentos.
Assim, foi aprovado no final de 2004 o “Programa de Atendimento aos Beneficiados e Oficinas de Inteligências” que dará
prosseguimento ao processo gradativo de reestruturação organizacional para o funcionamento nos moldes de um Centro
Dia.
01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES
Distribuição de Sacolas de Mantimentos
Distribuição de redes
Distribuição de sopa
Distribuição de lanches
Presentes Dia das Mães/Pais, Dia do Ancião, Dia da
Criança, Natal
Clube da Melhor Idade
Grupo de Produção de Artesanato
Desenvolvimento da Espiritualidade
Germinar

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos
Idosos e crianças
Idosos e crianças
Idosos e crianças

N.º DE BENEFICIADOS
55
131
180
270
1010

Nº DE ATENDIMENTOS
660
131
2750
5.137
1010

Idosos
Idosos
Idosos

125
11
125

1346
484
1071

Crianças

90

2720
15.319

TOTAL:
02 – EDUCAÇÃO
CURSOS MANTIDOS
Educação de adultos
Passeios Culturais (Museu e Exposição)

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos

Nº DE BENEFICIADOS
20
20

Nº DE ATENDIMENTOS
387
24

TOTAL

411

03 – SAÚDE
TIPOS DE ATENDIMENTO
01 – Clínico Geral (Sacola do Ancião)
02 – Geriatria – Encaminhamento Posto de Saúde
03 – Oftalmologista
04 – Otorrinolaringologista (até abril/04)
05 - Fisioterapia
06 – Aferição de Pressão (PROAGE)
07 – Aferição de Massa Corpórea (PROAGE)
08 – Terapias Alternativas (Massagens e Reike)

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos

Nº DE ATENDIMENTOS
333
19
39
12
329
333
333
206
1.604

TOTAL:
Regis de Albuquerque Silva
Presidente
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
Cnpj nº 07.945.769/0001-21
Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. CEP: 60.810-00. Fortaleza-Ce.

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2004
Em Reais
2004

2003

1. ATIVO
1.1. Circulante
1.1.1. Caixa

2331,01

1408,33

1.1.2. Banco Conta Movimento

2598,80

4929,81

295344,50

295344,50

7052,75

8461,08

1.2. Permanente
1.2.1. Benfeitorias em Bens de Terceiros
1.2.2. Computadores e Periféricos
1.2.2. Móveis e Utensílios
1.2.3. Máquinas e Equipamentos
TOTAL ATIVO

295344,50 295344,50

1565,00

1565,00

2051,00

2051,00

17441,29

17441,29

20524,29

20524,29

7205,00

7205,00

6170,00

6170,00

326485,60

332550,87

2. PASSIVO

0,00

0,00

328358,44

328358,44

-1872,84

-1872,84

0,00

0,00

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

324875,01 324875,01
7675,86

326485,60

7675,86
332550,87

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2004, tanto no Ativo como no Passivo, o valor de
R$326.485,60 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), pelo qual firmo o presente
para fins e efeitos.

Regis de Albuquerque Silva

Maria Arcanjo de Lima

Presidente

CRC-Ce 4.183

Francisco de Assis Mota Costa
Diretor Administrativo-financeira
Demonstração de Superávits/Déficits
Em 31 de Dezembro de 2004
Em Reais
2004

2003

RECEITAS
Doações

10102,62

17534,17

Contribuições de Associados

3300,22

3616,00

Receitas Próprias

9431,00

14869,27

Outras Receitas

0,00

22833,84

0,00

36019,44

DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas

6477,09

4634,31

Despesas Operacionais

7921,88

12441,60

Despesas Gratuidades

8803,80

9367,32

Outras Despesas

1503,91

Superávit/Déficit do Exercício

24706,68
-1872,84

Regis de Albuquerque Silva
Presidente

1900,35

28343,58
7675,86

Maria Arcanjo de Lima
CRC-Ce 4.183

Francisco de Assis Mota Costa
Diretor Administrativo-financeira
NOTAS EXPLICATIVAS
1) A conta do Ativo Imobilizado "Benfeitorias em Bens de Terceiros" representa as imobilizações feitas no prédio que está
construído no terreno que é concedido pela Prefeitura de Fortaleza, através da Lei nº 7.935, de 02/08/1996, com validade de 10
anos (DOM).
2) A avaliação do Ativo Imobilizado, com especialidade nas Contas "Móveis e Utensílios" e "Máquinas e Equipamentos" foi realizado
com base nos levantamentos patrimoniais realizados em ambas as unidades, e teve como base o valor de mercado em alguns
itens que foram doados e/ou que possuem certa idade, e também em valor de aquisição constante em documentos hábeis.
3) Não houve qualquer espécie de recebimento de recursos provenientes de entidades públicas e
nem de entidades privadas ligadas a elas.
4) A instituição não é beneficiada com nenhum tipo de isenção de tributos e/ou contribuições em qualquer das esferas
governamentais.
5) Foram doados para a Presidência do Centro Espírita Círculo de Renovação Espiritual, a disponibilidade financeira e a parcela do
Ativo Permanente captados exclusivamente pelo Centro Espírita. Essas transferências correspondem à: Caixa: R$162,03 (cento e
sessenta e dois reais e três centavos); Ativo Pemanente: "Computadores e Periféricos": R$570,00 (quinhentos e setenta reais);
"Móveis e Utensílios": R$3.218,00 (três mil, duzentos e dezoito reais) e "Máquinas e Equipamentos": R$205,00 (duzentos e cinco
reais); totalizando R$4.155,03 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e três centavos).

Regis de Albuquerque Silva
Presidente

Maria Arcanjo de Lima
CRC-Ce 4.183

Francisco de Assis Mota Costa
Diretor Administrativo-financeira
PARECER CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal de Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual, examinando o balanço e as demonstraçoes levantadas em
31 de dezembro de 2004, coclui que as contas estão em perfeita ordem, encaminhando-os para homologação pela Presidência e
Diretoria Administrativo-financeira e apreciação da Assembléia Geral, conforme Art. 6º, item II, do Estatuto vigente.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2005
Rosangela de Albuquerque e Silva - Conselheira
Maria Walkyria Frota de Paiva - Conselheira
Alan Prado Rocha - Conselheiro

