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I – CARACTERÍSTICA DA ENTIDADE: 

 

(X) Atendimento 

(X) Assessoramento 

(X) Defesa e Garantia de Direitos 

 

Modalidades de oferta de serviços/atividades para Atendimento 

 

Listar o(s) serviço(s)/atividade(s) de atendimento que a Entidade executa: 

 

 Serviços de Proteção Social Básica: 

 

(X) 

(X) 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias. 

 

 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 

(X) 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

(   ) 

Serviço Especializado em Abordagem Social. 

Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e/ou de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC). 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias. 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Serviço de Acolhimento Institucional. 

Serviço de Acolhimento em República. 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

Serviço de Proteção em situações de Calamidades Públicas e de Emergência. 
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 Benefícios Eventuais (nos termos da Lei nº 8.742/1993, alterada pela Lei nº 

12.435/2011) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

Auxílio-natalidade. 

Auxílio-funeral. 

Vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de riscos, perdas e 

danos à integridade da pessoa e/ou de sua família. 

Calamidade Pública para o atendimento das vítimas de modo a garantir sobrevivência 

e reconstrução da autonomia destas. 

 

Modalidades de oferta de serviço(s)/atividade(s) de Assessoramento e Defesa e Garantia 

e Direitos: 

 

Listar os serviços de assessoramento e defesa e garantia de direitos que a Entidade 

executa: 

 

Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos: 

 

(   ) 

(X) 

 

 

(   ) 

 

(X) 

 

 

 

 

(X) 

 

 

(X) 

 

(   ) 

 

 

Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro. 

Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que 

possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem 

incorporadas nas políticas públicas. 

Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias 

organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda. 

Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da 

sociedade sobre os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem 

como dos gestores públicos, trabalhadores e entidades com atuação preponderante 

ou não na assistência social subsidiando-os na formulação, implementação e 

avaliação da política de assistência social. 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 

reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da 

articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos. 

Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e 

padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de 

Conselheiros/as e lideranças populares. 
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(   ) 

 

Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de 

direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as 

diferentes formas em que se expressam e requerendo do poder público serviços, 

programas e projeto de assistência social. 

 

Outras ofertas: 

 

(   ) 

 

 

 

 

(X ) 

Ações de Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua 

interação à vida comunitária nos termos da Resolução CNAS nº 34/2011. (Deverá ser 

considerado se a Entidade realiza atividades de habilitação e reabilitação por meio de 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme artigos 3º e 4º da 

Resolução CNAS nº 34/2011) 

Ações de Promoção da Integração ao mercado de Trabalho nos termos da Resolução 

CNAS nº 33/2011. (Deverá ser considerado se a entidade realiza atividades de 

promoção e integração ao mundo do trabalho nos termos do artigo 3º da Resolução 

CNAS nº 33/2011)  

 

II – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

 

A Associação tem por finalidades maiores atuar na área da cultura, assistência social e 

educação junto a populações em estado de exclusão social, especialmente por via da ação 

direta com as crianças e adolescentes dos centros urbanos que residem em áreas de risco. 

 

III – OBJETIVOS 

 

 Manter atividades culturais e sociais permanentes que resultem e incentivem a 

mobilização social através da expressão cultural. 

 Manter, promover e incentivar atividades educativas, diretas e/ou complementares à 

educação formal, assim como de caráter artístico, cultural ou tecnológico, junto às 

populações em estado de exclusão social.  

 Manter, promover e incentivar atividades de assistência social, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, atendendo especialmente a jovens e idosos 

das populações marginalizadas dos grandes centros urbanos.  

 Manter, incetivar, promover e fomentar toda sorte de luta contra as drogas e 

dependência química.  

 Primar pelo método participtivo com as organizações parceiras e comunidades 

atendidas.  
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 Realizar e implementar programas e projetos, promovendo parcerias entre 

organizações da sociedade civil com órgãos públicos e organismos de cooperação 

técnica e financeira internacionais e instituições privadas, nas suas áreas de atuação.  

 Promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza, observando 

os princípios da conservação ambiental.  

 Promover a experimentação de novos modelos socioprodutivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e microcrédito.  

 Promover a ética da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 

outros valores universais. 

 Promover, manter e incentivar estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

 Promover e apoiar cursos, seminários, workshops, palestras e outras formas de 

ensino, junto às comunidades, escolas, empresas, órgãos públicos ou outras 

organizações da sociedade, com o intuito de criar uma consciência de superação da 

exclusão social. 

 Promover, apoiar e estimular atividades culturais, formação de grupos culturais e 

artísticos, bem como shows, vídeos, filmes, peças teatrais, assim como toda sorte de 

expressões artísticas e culturais, tanto de seus membros como de iniciativas que 

apoiem, podendo ainda atuar na produção de obras audiovisuais em geral, conforme o 

estipulado nas normas aplicáveis ao setor, especialmente às emanadas da ANCINE.  

 Promover a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho com 

programas educativos e complementares e de geração de emprego e renda. 
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IV – ORIGEM DOS RECURSOS 

 

 Doações de bens e direitos. 

 Bens, valores e direitos provenientes de rendas patrimoniais. 

 Bens, valores e direitos derivados das atividades exercidas pela entidade. 

 Edição de publicações, filmes, vídeos, sites e outras mídias e toda sorte de produção 

cultural, sobre matérias correlatas aos seus objetivos. 

 Campanhas para arrecadação de recursos, tais como: incentivo a doações, venda de 

produtos, publicações, etc, desde que não se revista de atividade principal ou 

permanente e, também, que todo o resultado dessas atividades reverta para o 

cumprimento dos objetivos estatutários da associação. 

 Subvenções e recursos de financiadores privados nacionais e internacionais que se 

incorporem a seu patrimônio.  

 

V – INFRAESTRUTURA 

 

Sede 

Rua da Lapa, n° 180 - Cobertura – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 20.021-180.    

 

 01 Recepção. 

 05 Salas (Coordenação Geral, Coordenação de projetos, Centro de Documentação, 

Recursos Humanos e Setor administrativo/financeiro).  

 01 Sala de Reuniões. 

 01 Salão de encontros/eventos.  

 01 Copa. 

 06 Banheiros.         

 

Núcleos Comunitários e de Cultura 

 

Arena Benjamim de Oliveira 

Rua Alberto de Campos - nº 12 - Ipanema (Cantagalo) 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 22411-030. 

 

 01 Recepção. 

 03 Salas (Coordenação, Equipe Técnica, Direção Artística).  

 01 Sala de Atendimento Individual. 
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 01 Almoxarifado. 

 01 Picadeiro.  

 01 Copa. 

 04 Banheiros.         

 

Centro Cultural Waly Salomão (CCWS) 

Rua Santo Antônio, nº 11 - Vigário Geral 

Rio de Janeiro (RJ) Brasil - CEP: 21010-400. 

 

 01 Recepção. 

 04 Salas de equipe (Coordenação, Direção Artística, Equipe Técnica, Sala de 

Instrutores).  

 02 Salas de atendimento individual. 

 06 Salas de Oficinas coletivas. 

 03 Salas de Oficinas individuais. 

 01 Lounge. 

 01 Estúdio de DJ. 

 01 Estúdio de Gravação musical. 

 01 Almoxarifado. 

 01 Copa. 

 03 Banheiros. 

 02 Vestiários.         

 

Centro de Inteligência Coletiva Lorenzo Zanetti 

Rua Democracia, nº 17 - Parada de Lucas 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 21010-720. 

 

 01 Recepção. 

 03 Salas de equipe (Coordenação, Equipe Técnica, Sala de Instrutores).  

 01 Sala de atendimento individual 

 04 Salas de Oficinas coletivas. 

 01 Salão para atividades recreativas 

 01 Almoxarifado. 

 01 Cozinha. 

 03 Banheiros. 
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Núcleo Comunitário do Caju 

Rua Carlos Seidl, 1.141 – Caju 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 20931-002. 

 

 03 Salas de equipe (Coordenação, Equipe Técnica, Sala de Instrutores).  

 01 Sala de Oficinas coletivas. 

 01 Salão para atividades recreativas e oficinas coletivas. 

 01 Almoxarifado. 

 01 Copa. 

 03 Banheiros. 

 

VI – IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

Agência Segunda Chance 

 

a) Público Alvo: Egressos do sistema penal, seus familiares e demais pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica e social.  

b) Capacidade de Atendimento: não há restrições de atendimento. Trabalhamos com a 

meta de 250 cadastros mensais. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Coordenador, Supervisores de Campo, Equipe 

Técnica. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

Segunda Chance é uma agência que pretende ampliar o olhar da sociedade sobre a 

questão do preconceito. Seu objetivo é promover a inclusão social de egressos do 

sistema prisional e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social por 

meio da inserção no mundo do trabalho, contribuindo para a construção de uma 

sociedade justa e pacífica.  

 

Coordenadores e supervisores foram ligados a grupos criminosos diferentes, 

mostrando que o convívio de ex-rivais é possível num contexto de paz. Nossa equipe é 

responsável pelo encaminhamento para a entrevista, bem como acompanhamento dos 

egressos admitidos. Uma das maiores dificuldades encontradas por egressos do 

sistema penitenciário no Brasil é o retorno ao mundo do trabalho, tanto pelo tempo fora 

do convívio extramuros, como pelo estigma adquirido em decorrência do cumprimento 
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de pena. Nesse contexto, a Agência Segunda Chance oferece uma rede de suporte 

àqueles que enfrentam cotidianamente esses obstáculos, para que, de fato, tenham na 

empregabilidade um dos elementos para o processo de ressocialização. 

 

A agência de empregos, além de sensibilizar empresas e captar vagas no mercado 

formal de trabalho, conta com a atuação de uma equipe interdisciplinar que, além da 

mediação da relação entre funcionário/empresa, também auxilia na resolução de 

demandas objetivas e imediatas como regularização de documentos, elaboração de 

currículos, encaminhamentos a cursos profissionalizantes, entre outras que surjam 

após o primeiro contato com a instituição. 

 

Além do Arco-íris 

 

a) Público Alvo: Mulheres travestis e transexuais.  

b) Capacidade de Atendimento: 25 pessoas para acompanhamento contínuo semanal. 

Porém atendemos sem capacidade de atendimento pessoas dentro do público-alvo 

que nos procuram para atendimento de demandas socioassistenciais. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Assistente Social, Psicóloga e Agente de Projetos. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

O Além do Arco-Íris é uma estratégia de mobilização de mulheres travestis e 

transexuais, com uma série de ações que visam seu empoderamento e fortalecimento 

numa sociedade que insiste em não reconhecer suas identidades de gênero. 

 

Entre as atividades propostas estão: encontros semanais, oficinas culturais, 

encaminhamento para instituições de educação formal, entrevistas de trabalho por 

meio da Agência de Empregos Segunda Chance, discussões de interesse sobre 

direitos humanos, civis, legislação, entre outras demandadas pelo grupo 

acompanhado, bem como um acompanhamento sistemático para o levantamento de 

eventuais problemas que possam contribuir com o processo de vulnerabilização. Neste 

último caso, e tendo em vista as demandas apresentadas, é realizado um contínuo 

processo de articulação com a rede socioassistencial para o seu referenciamento, 

principalmente aos serviços da rede pública de saúde e assistência social.  
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Atendimento Individual 

 

a) Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Mulheres trans em situação de 

vulnerabilidade econômica e social.  

b) Capacidade de Atendimento: 500 atendimentos mensais. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Assistente Social, Psicóloga e Pedagoga. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

O Atendimento Individual será realizado pela Equipe Técnica que atua nos núcleos 

comunitários e de cultura do AfroReggae, com intervenções nos alunos das oficinas, 

seus familiares, além do atendimento ao público alvo da Agência Segunda Chance e 

do Projeto Além do Arco-íris. Os atendimentos individuais são intervenções técnicas 

que visam a promoção da inclusão social e da defesa da garantia de direitos do 

público atendido.  

 

Todo atendimento é realizado de forma construtiva e contributiva dos saberes 

envolvidos. Nesse sentido os “olhares” e as “escutas” serão específicas a cada 

formação profissional, respeitando as particularidades de cada território em que 

atuamos. A contribuição de cada profissional em seu contexto é fundamental, 

tornando-se complementar a atuação dos demais. O Atendimento Individual pode ser 

estabelecido a partir de três momentos: Acolhimento, Orientação e Acompanhamento. 

 

Busca Ativa 

 

a) Público Alvo: Mulheres travestis e transexuais.  

b) Capacidade de Atendimento: Em função da demanda do Projeto Além do Arco-íris. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Assistente Social, Psicóloga e Agente de projetos. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

Como parte da metodologia do Projeto Além do Arco-íris desenvolvemos um contínuo 

processo de busca ativa em espaços de trabalho e sociabilidade de mulheres trans, 

com foco nas que se encontram em situação de pobreza, entendendo que o acúmulo 

de vulnerabilidades aumenta o risco deste grupo extremamente estigmatizado em 

decorrência do preconceito e da discriminação.  

 



 

 11 

Comandos 

 

a) Público Alvo: Instituições de educação, cultura e assistência social.  

b) Capacidade de Atendimento: conforme disponibilidade do local. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Supervisores e agentes da Agência Segunda Chance, 

policiais e mediadores. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

O Comandos é uma ação de mobilização e sensibilização que consiste em colocar 

frente a frente pessoas que, em um passado não muito distante, estiveram em conflito 

direto, garantindo um debate sem meias palavras. 

 

No Comandos, visões de mundos opostos se unem pela crença na transformação 

social e na educação, a partir de histórias de vida que contribuem para a formação de 

uma consciência crítica. Os debates também auxiliam em decisões responsáveis, 

criando possibilidades de discernimento e melhor perspectiva de futuro. Os debates 

ocorrem nos mais diversos espaços de produção de conhecimento, sejam eles 

públicos ou privados, tais como: escolas, universidades, empresas, etc e ocorrem em 

função da demanda e possibilidade dessas instituições em receber essa estratégia de 

intervenção e conscientização. 

 

Editora 

 

a) Público Alvo: Trabalhadores e usuários dos serviços de assistência social.  

b) Capacidade de Atendimento: as publicações tem um alcance variado. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Coordenador Editorial, redatores e assistentes. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

A Editora AfroReggae foi criada para produzir conteúdos relevantes e levar a discussão 

não só para o terceiro setor, mas para o público em geral com temas ligados a cultura, 

educação, juventude, saúde e demais pautas de interesse social. A Editora está instalada 

no Núcleo Lapa e pertence ao Eixo de Transformação Transversal. Por meio da Editora 

AfroReggae realizaremos publicações trimestrais da revista “Contracapa”, onde cada 

publicação deverá ter uma tiragem de mil cópias cada. 
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Oficinas Culturais 

 

a) Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos e Idosos em situação de vulnerabilidade 

econômica e social.  

b) Capacidade de Atendimento: 650 atendimentos mensais. 

c) Recursos financeiros utilizados: públicos e/ou privados, conforme nosso Estatuto. 

d) Recursos Humanos Envolvidos: Coordenação, Direção Artística, Instrutores, Monitores 

e Equipe Técnica. 

e) Abrangência Territorial: Estado do Rio de Janeiro. 

f) Descrição das Atividades: 

As oficinas culturais oferecidas pelo AfroReggae trabalham com diversas linguagens 

artísticas e compreendem atividades que têm um cuidado com o desenvolvimento 

técnico, mas que priorizam a experimentação prática e o acesso artístico e cultural. 

 

São atividades que não têm como objetivo central apenas a formação profissional, 

mas que também funcionam como via estratégica para a transformação social dos 

envolvidos. Dessa forma, as oficinas estimulam capacidades expressivas e 

desenvolvem as potencialidades dos alunos inscritos. As oficinas culturais são 

divididas nos eixos: dança, música, teatro, artes gráficas e circo. 

 

No eixo dança apostamos nesta área como uma importante ferramenta que contribui 

para que crianças e adolescentes aprendam a criar, a se expressar e a brincar com o 

corpo de forma a ir além de limites impostos pela mente.  

 

No eixo música permite-se trabalhar no aluno a audição, a visão e o tato, além de sua 

criatividade e de sua percepção musical rítmica. A música pode e é utilizada como um 

importante canal de comunicação e transmissão de temas e mensagens que, muitas 

vezes, os jovens não estariam dispostos a debater. Dessa forma, conseguimos 

alcançar diversos públicos e espaços. Dentro desse eixo realizamos a Oficina de 

Percussão que acontece desde o surgimento do primeiro Núcleo do AfroReggae em 

1994, com o objetivo de desviar os adolescentes do caminho do narcotráfico e se 

apresentar como uma alternativa para novos caminhos. 

 

No eixo de teatro desenvolvemos atividades que ampliem o processo de criatividade, 

concentração, além de possibilitar um debate saudável que desperte o senso crítico 

dos participantes. 
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No eixo de artes gráficas oferecemos a oficina de grafite, que surge como uma 

demanda o nosso público alvo. Crianças e adolescentes de comunidades cariocas, 

muitas vezes com dificuldades em serem compreendidos e reconhecidos, encontraram 

nos desenhos uma forma de se comunicar com a comunidade e cidade em que 

moram. As aulas que trabalham o desenho, as cores e traços, são importantes por 

estimularem nos alunos sua criatividade, concentração e a função psicomotora. Os 

desenhos e traços, ao ganharem cor e forma com os alunos, aumentam sua 

sensibilidade e levam cor e diversão ao seu dia-a-dia. 

 

No eixo de circo desenvolvemos o potencial educativo, formativo e lúdico das 

atividades circenses, mostrando a importância do circo enquanto parte relevante da 

cultura corporal e como instrumento para a melhora da qualidade de vida das crianças, 

adolescentes e adultos envolvidos. Por meio da transmissão de novos conhecimentos 

técnicos e artísticos, estimulamos o desbloqueio de movimentos corporais, ampliando 

as possibilidades de expressão, com a incorporação de novos gestos, ativando o 

desenvolvimento físico e social. 

 

VII - ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO(S) SERVIÇO(S), PROGRAMA(S), PROJETO(S) OU 

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

Núcleos Comunitários e de Cultura 

 

Arena Benjamim de Oliveira 

Rua Alberto de Campos - nº 12 - Ipanema (Cantagalo) 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 22411-030. 

 

Centro Cultural Waly Salomão (CCWS) 

Rua Santo Antônio, nº 11 - Vigário Geral 

Rio de Janeiro (RJ) Brasil - CEP: 21010-400. 

 

Centro de Inteligência Coletiva Lorenzo Zanetti 

Rua Democracia, nº 17 - Parada de Lucas 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 21010-720. 

 

Núcleo Comunitário do Caju 

Rua Carlos Seidl, 1.141 – Caju 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 20931-002. 
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Núcleo Lapa 

Rua da Lapa, n° 180 - Cobertura – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 20.021-180.            

 

VIII - DEMAIS INFORMAÇÕES QUE DESEJAM COMPLEMENTAR E QUE NÃO FORAM 

CONTEMPLADAS NOS ITENS ACIMA. 

 


