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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) 

(   ) 

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) 

 

(   ) 

 

(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. 

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. 
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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.  

 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.  



 

 5 

 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.  

 

IV – ORIGEM DOS RECURSOS 

 

 Doações de bens e direitos. 

 Bens, valores e direitos provenientes de rendas patrimoniais.  

 Bens, valores e direitos das atividades exercidas pela entidade. 

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

culturais sobre matérias correlatas aos seus objetivos. 

 Campanhas para arrecadação de recursos, tais como incentivos 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 dotação pública nacional e internacional que se incorporem a seu 

patrimônio. 

 Subvenções e recursos de financiadores privados nacionais e internacionais que se 

incorporem a seu patrimônio.  
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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. 

 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. 
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 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. 

 

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 

 01 Almoxarifado. 

 01 Copa. 

 03 Banheiros. 
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VI – IDENTIFICAÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO 

SOCIOASSISTENCIAL, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

 

1 - Agência Segunda Chance 

 

a) Público Alvo: Egressos do sistema penitenciário, familiares e demais pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica e social.  

b) Capacidade de Atendimento: Não há restrições no número de atendidos.  

Nº total de cadastrados no período: 2.353. 

Nº de egressos do sistema penitenciário cadastrados no período: 416 (18%). 

Nº de encaminhamentos à empresas: 3.281. 

Nº de contratados no período: 105, sendo que 20 (19%) eram egressos do sistema 

penitenciário.  

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

d) Recursos Humanos Envolvidos: Coordenador, supervisores e equipe técnica composta por 

assistente social e psicólogo.  

e) Abrangência Territorial: Região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).  

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

Em 2015 o desenvolvimento do trabalho da Agência Segunda Chance se deu a partir da atuação de 

uma equipe composta por técnicos e pessoas que em algum momento participaram de atividades 

criminosas, partindo do princípio que essas pessoas podem servir de exemplo e referência de 

superação para quem está no processo de reintegração social após a saída do sistema penitenciário.  

 

A agência de empregos, além da mobilização de empresas e captação de vagas no mercado formal 

de trabalho, também realizou um criterioso acompanhamento das pessoas alocadas nessas vagas a 

partir da mediação da relação entre funcionário/empresa. A equipe também auxiliou na resolução de 

demandas objetivas e pontuais, como orientação para regularização de documentos, elaboração de 

currículos, encaminhamentos a cursos profissionalizantes, entre outras que surjam após o primeiro 

contato com a instituição.  

 

Os dados dos candidatos, empresas e vagas são cadastrados em um banco de dados digital, 

possibilitando um cruzamento de informações fazendo com que as empresas parceiras recebam 

sistematicamente por e-mail as fichas de candidatos encaminhados para entrevistas. Periodicamente 
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os candidatos cadastrados no banco de dados também são convidados a participarem de workshops 

de capacitação profissional realizados com as empresas parceiras, fortalecendo assim a Agência 

Segunda Chance enquanto referência de busca de oportunidades para egressos do sistema 

penitenciário e seus familiares.  

 

2 – Projeto Além do Arco-Íris  

 

a) Público Alvo: travestis e transexuais. 

b) Capacidade de atendimento: 50 pessoas. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenadora, Agente de Projetos e equipe técnica 

composta por assistente social e psicólogo.  

e) Abrangência Territorial: Região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

O Além do Arco-Íris configura-se como uma estratégia de mobilização de travestis e transexuais por 

meio de uma série de ações que visam seu empoderamento e fortalecimento numa sociedade que 

insiste em não reconhecer suas identidades de gênero.  

 

Esta negação materializa-se em um contínuo processo de violência física e simbólica, colocando o 

Brasil como um dos países líderes em crimes por motivação transfóbica.  

 

Em 2015 o projeto deu continuidade ao processo de busca ativa em espaços de trabalho e 

sociabilidade de mulheres trans, com foco nas que encontram-se em situação de pobreza, 

entendendo que o acúmulo de vulnerabilidades aumenta o risco deste grupo extremamente 

estigmatizado em decorrência do preconceito e da discriminação.  

 

Entre as atividades propostas foram realizados encontros semanais, oficinas culturais, 

encaminhamento à programas de aumento de escolaridade, entrevistas de trabalho através da 

Agência de Empregos Segunda Chance, discussões de interesse sobre direitos humanos, civis, 

legislação, entre outras demandadas pelo grupo, bem como um acompanhamento socioassistencial 

sistemático para o levantamento de eventuais problemas que possam contribuir com o processo de 

vulnerabilização.  
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Em 2015 o Projeto Além do Arco-íris realizou 100 novos cadastros, sendo que 30 são acompanhadas 

sistematicamente.  

3 – Circo Social.  

 

a) Público Alvo: crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

b) Capacidade de atendimento: 70 pessoas. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador, instrutores e monitores de circo.  

e) Abrangência Territorial: Região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

O Circo Social articula as dimensões simbólicas, sociais e educativas das artes circenses, com 

uma proposta político-pedagógica aberta, que estimula o desenvolvimento das inteligências 

múltiplas (Howard Gardne) e proporciona situações de aprendizagem que integra os fazeres 

educativo e artístico.  

 

Em 2015 a formação envolveu todas as fases, por meio de pesquisas, planejamento, 

treinamento e avaliações, valorizando o processo conjunto de trabalho e a construção de 

conhecimentos e responsabilidades coletivas.  

 

A Oficina de Circo seguiu com seu trabalho de experimentação de movimentos e técnicas com o 

objetivo de desenvolver a força, a flexibilidade, o equilíbrio, a agilidade e a coordenação motora 

nas diversas técnicas circenses (lira, cama elástica, tecido, perna-de-pau, malabares e 

acrobacias de solo e aérea). Além de estimular a criatividade e a sensibilidade dos alunos, por 

ser uma atividade lúdica e artística, é uma arte que incentiva a superação, a integração e a 

socialização. Associada às técnicas circenses trabalhamos a dança, necessária para ajudar no 

trabalho de flexibilidade, coordenação motora e nas coreografias criadas diariamente. Os alunos 

também foram estimulados a participar de mostras e exibições públicas para exercitar campos 

como: capacidade de superação, de administração dos sentimentos, comunicação, 

relacionamento interpessoal, percepção física e corporal.  

 

Durante o ano de 2015 foram oferecidas oficinas de circo para uma média de 70 pessoas/mês. 
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4 – Comandos  

 

a) Público Alvo: estudantes do ensino médio e superior. 

b) Capacidade de atendimento: conforme disponibilidade do local de realização. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Agentes da Agência Segunda Chance, Policiais e 

Mediadores.  

e) Abrangência Territorial: Região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

O projeto propõe o debate sobre segurança pública com a participação de agentes policiais, ex-

traficantes e sociedade civil. Os debates abordam temas relacionados ao crime e à violência em 

lugares marcados pela exclusão social, o papel do Estado no combate ao tráfico de drogas e a 

dificuldade no processo de ressocialização de pessoas que tiveram suas trajetórias marcadas pela 

passagem pelo crime ou pelo sistema penitenciário. Resumidamente, são policiais e ex traficantes na 

mesma mesa de debate.  

 

No Comandos, visões de mundo e experiências opostas 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 e construção de uma sociedade menos violenta e mais justa.  

 

No ano de 2015 foram realizados dois debates do Projeto Comandos. O primeiro no Colégio Liessen, 

no dia 13/03, foi voltado para os alunos do ensino médio e contou com um público de 

aproximadamente 150 pessoas. O segundo debate aconteceu na Sinagoga Lubavitch no dia 27/05 e 

foi voltado para jovens da Comunidade Judaica, contando com um público de aproximadamente 200 

pessoas.  

 

5 – Editora AfroReggae 

 

a) Público Alvo: Trabalhadores e usuários da Assistência Social. 

b) Capacidade de atendimento: as publicações possuem alcance variado. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

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

e) Abrangência Territorial: Nacional. 
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f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

A Editora AfroReggae tem como princípio norteador a produção e compartilhamento de 

conhecimento. Com o objetivo de fomentar a reflexão e contribuir com o debate acerca de variados 

temas do cotidiano do trabalho social, lançamos diferentes publicações que abordam as 

problemáticas da contemporaneidade, nomeadamente: Coleção Conversas; Coleção Presta Atenção, 

InfoReggae e Revista Aqui em Vigário Geral.  

 

Coleção Conversas 

 

A “Coleção Conversas” da Editora AfroReggae nasce com o desejo de facilitar diálogos que muitas 

vezes podem parecer impossíveis. A publicação foi pensada na perspectiva de que conversar é 

entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões; é ceder nas suas próprias opiniões quando 

percebe-se que o outro de fato pode ter razão. Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar 

com o outro é congelar ideias, afetos e sentimentos. Não conversar pode até gerar medo e 

inseguranças. Conversar é conhecer o outro e se apresentar sem amarras.  

 

A cada mês a Editora AfroReggae discute um assunto diferente por meio desta publicação. 

 

As edições da Coleção Conversas estão disponibilizadas no sítio eletrônico do Grupo Cultural 

AfroReggae no endereço http://www.afroreggae.org/editora 

 

O AfroReggae também disponibiliza as edições da Coleção Conversas no formato impresso em 

todos os Núcleos Socioculturais e Centros Culturais da instituição, bem como distribui nos 

equipamentos públicos de atendimento à população das 1ª, 2ª e 4ª Coordenadorias Regionais de 

Educação (CRE) da Secretaria Municipal de Educação (SME), em todos os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

Abaixo listamos as edições publicadas em 2015. 

 

Edição 18 – É Verdade Que Todo Muçulmano é Terrorista? 

Edição 19 – Eu Posso Dizer Não Para o Meu Filho? 

http://www.afroreggae.org/editora
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Edição 20 – Vocês Acham Certo que Gays Possam Adotar Crianças? 

Edição 21 – Sou Bem Mais Velha que Ele. Será que Ele Está Comigo Apenas Por Interesse? 

Edição 22 – Sou assistente social e agora? 

Edição 23 – Adotar é seguro? 

Edição 24 – Eu sou gay. Posso meu curar? 

Edição 25 – Não consigo cuidar dos meus pais. Posso colocá-los em uma clínica? 

Edição 26 – Saí da prisão e estou desempregado, volto ou não para o crime? 

 

Coleção Presta Atenção  

 

A Coleção “Presta Atenção” são cartilhas publicadas a cada mês com informações importantes sobre 

temas do cotidiano dos brasileiros. De forma clara e lúdica, a Editora AfroReggae pretende chamar a 

atenção dos leitores para que simples atitudes possam solucionar problemas que parecem 

impossíveis. São discutidas questões do dia-a-dia, buscando melhorar a qualidade de vida de cada 

cidadão. 

 

As edições da Coleção Presta Atenção estão disponibilizadas no sítio eletrônico do AfroReggae 

no endereço http://www.afroreggae.org/editora/ 

 

O AfroReggae também disponibiliza as edições da Coleção Presta Atenção no formato impresso em 

todos os Núcleos Socioculturais e Centros Culturais da instituição, bem como distribui nos 

equipamentos públicos de atendimento à população das 1ª, 2ª e 4ª Coordenadorias Regionais de 

Educação (CRE) da Secretaria Municipal de Educação (SME), em todos os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

Abaixo listamos as edições publicadas em 2015.  

 

Edição 6 – Vamos Economizar Água. 

Edição 7 – Mulher. 

Edição 8 – Religião. 

http://www.afroreggae.org/editora/
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Edição 9 – Idosos. 

Edição 10 – Assistente Social. 

Edição 11 – Centro de Referência de Assistência Social. 

Edição 12 – A nova família. 

Edição 13 – Idosos. 

Edição 14 – Egressos. 

 
InfoReggae 

 

Criado para levantar debates através de dados e números contextualizados, as edições do 

InfoReggae abordam diferentes temas com foco na produção de conteúdos relevantes para o 

levantamento de discussões tanto para profissionais do terceiro setor, como para demais 

profissionais e pessoas interessadas nos temas desenvolvidos no trabalho social. Educação, 

juventude e saúde são algumas das pautas. 

 

As Edições do InfoReggae estão disponibilizadas no sítio eletrônico do AfroReggae no endereço 

http://www.afroreggae.org/editora/ 

 

Abaixo listamos as edições publicadas em 2015. 

 

Edição 66 – Como Pensa o Trabalhador do AfroReggae 2015. 

Edição 67 – Pequeno Dicionário do Islamismo.  

Edição 68 – Territórios Sociais.  

Edição 69 – ENEM.  

Edição 70 – A ONG Brasileira está em Crise?  

Edição 71 – A Gestão Social no Brasil.  

Edição 72 – Monitoramento e Avaliação.  

Edição 73 – Reuniões de Equipe.  

Edição 74 – Toda Mulher é meio Leila Diniz.  

Edição 75 – Aprendizagem Brasil. 

Edição 76 – Aprendizagem Brasil: 9° ano do Ensino Fundamental. 

Edição 77 – Aprendizagem Brasil: 3° ano do Ensino Médio. 

Edição 78 – Saneamento no Brasil.  

Edição 79 – Memória Institucional: Documentação.  

Edição 80 – Memória Oral. 

Edição 81 – O ajuste fiscal e as ONGs - Como sobreviver com poucos recursos?  

Edição 82 – Desemprego. 
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Edição 83 – Papo Reto com José  

Edição 84 – Comunicação e Assistência Social. 

Edição 85 – Papo Reto com os Professores do Consórcio Social Travessia. 

Edição 86 – Papo Reto com os trabalhadores do SUAS do Consórcio Social Travessia. 

Edição 87 – Papo Reto com os facilitadores das cidades do Consórcio Social Travessia.  

Edição 88 – Papo Reto com os Técnicos do Consórcio Social Travessia.  

Edição 89 – Bate Papo com os Coordenadores do Consórcio.  

Edição 90 – Medidas Socioeducativas – Ressocializar ou punir?  

Edição 91 – Escolarização do Brasileiro.  

Edição 92 – Aprendizado no Ensino Fundamental.  

Edição 93 – Educação dos jovens das favelas.  

Edição 94 – Clima escolar – fator relacionado a estudantes.  

Edição 95 – Educação para todos: Metas Brasil.  

Edição 96 – A saúde da população negra.  

Edição 97 – A violência contra a população negra.  

Edição 98 – O negro na política.  

Edição 99 – A educação do negro. 

InfoReggae 100 – Sistema Penitenciário Brasileiro. 

InfoReggae 101 – As Mulheres no Sistema Penitenciário. 

InfoReggae 102 – Mapa cultural brasileiro. 

InfoReggae 103 – Mapa cultural brasileiro II. 

InfoReggae 104 – Além do Arco-Íris. 

 

Revista Aqui em Vigário Geral 

 

A revista é uma publicação criada para divulgar a ampla programação do Centro Cultural Waly 

Salomão, em Vigário Geral. Entre as atividades, há apresentações de música, dança e teatro. No ano 

de 2015 foram publicadas duas edições da revista.  

 

6 – Oficinas Culturais   

 

a) Público-alvo: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

b) Capacidade de atendimento: 650 pessoas. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador de núcleo, agente de projetos, instrutor e 

monitor.  

e) Abrangência Territorial: Região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). 
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f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

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 em quatro eixos: dança, música, artes cênicas e artes gráficas.  

 

O eixo de dança engloba as seguintes oficinas: ballet, dança afro, dança moderna, tai chi chuan.  

 

O eixo de música engloba as seguintes oficinas: guitarra/violão, canto coral, flauta, trombone, 

trompete e violino, além das atividades do estúdio de produção musical.  

 

O eixo de artes cênicas engloba a oficina de teatro. 

 

O eixo de artes gráficas engloba a oficina de grafite.  

 

Todas as oficinas tiveram uma média de 644 atendimentos/mês durante o ano de 2015. 

 

Abaixo descreveremos um resumo do que foi desenvolvido durante o ano de 2015.  

 

Além das atividades sistemáticas em cada oficina, onde são trabalhadas e desenvolvidas as 

habilidades específicas do que cada uma se propõe, realizamos o que intitulamos “Ação Integrada”. 

 

A primeira Ação Integrada foi a comemoração da Páscoa. Em todos os núcleos foi realizada uma 

Feira de Cultura onde debatemos com os alunos de forma lúdica o tema da páscoa, contando sobre a 

história dessa festa e seus simbolismos culturais. Além disso, exibimos uma sessão especial do Afro 

Cine com o fime Hop - Rebelde sem Páscoa, que conta a história de Junior, um coelho que adora 

tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai quer que ele dê continuidade à 

tradição de tornar-se o Coelho da Páscoa.Júnior foge da Ilha de Páscoa, vai para o mundo dos 
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humanos, enquanto tenta perseguir seu sonho, outros eventos acontecem na ilha e a Páscoa 

precisará ser salva. O objetivo, além de promover a integração entre os alunos das diversas oficinas, 

foi debater dois temas de interesse, Música e Páscoa, além de ter forte relação com o trabalho 

desenvolvido nas oficinas artísticas e culturais. 

 

A segunda Ação Integrada foi a Festividade Cultural de Tradições Nordestinas realizadas nos Núcleos 

do Caju, Cantagalo e Parada de Lucas, com comidas e vestimentas típicas, danças de quadrilhas e 

músicas tradicionais de festa junina. Foi possível trabalhar transversalmente o significado dos 

símbolos presentes na festa junina por meio dos elementos da culinária, roupas e danças, quando 

foram abordados o sincretismo religioso presente nessas festas e a importância da preservação da 

cultura popular. 

 

A terceira Ação Integrada foi a Festividade de Comemoração pelo Dia das Crianças. As ações foram 

realizadas nos núcleos do Caju, Cantagalo e Parada de Lucas. A festa contou com atividades 

recreativas, gincanas, atividades de dança e de música. Além dos alunos das oficinas estiveram 

presentes alunos de escolas municipais dos territórios, familiares e lideranças comunitárias. 

 

A quarta e última Ação Integrada foi o que denominamos AfroMix, que consistiu no encerramento das 

atividades das oficinas de 2015. As edições do AfroMix foram realizadas nos Núcleos de Parada de 

Lucas, Cantagalo/Pavão-Pavãozinho e Caju. O AfroMix configurou-se como um conjunto de 

apresentações de todas as oficinas do AfroReggae, como forma de exibição do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano e integração entre as equipes e alunos por meio de mostras com 

apresentações coreográficas, performáticas e musicais.  

 

A proposta desta última ação integrada foi apresentar o resultado de todas as oficinas dos núcleos 

aos demais equipamentos e promover a aproximação das pessoas atendidas nos diversos espaços 

de atuação do AfroReggae. Nessa perspectiva, cada núcleo realizou apresentações nos demais e 

todos participaram de um dia de apresentações na Arena Benjamim de Oliveira (Núcleo Pavão-

Pavãozinho), atividade que configurou-se como a grande culminância artística e cultural de 2015.  

 

O AfroMix também funcionou como estratégia de divulgação dos resultados das oficinas às 

comunidades, despertando o interesse de outras pessoas em participar das atividades no ano 

seguinte, além de aproximar as famílias ao processo de formação artístico e cultural dos filhos e 

consequentemente ao AfroReggae, que avança em seu processo de consolidação como referência 

comunitária.  
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Vale destacar que, com essa ação de integração, os alunos puderam se apresentar em núcleos 

diferentes daqueles em que estão inscritos, com o intuito de estimular a troca e a interação entre 

oficinas e equipamentos. 

 

Outra ação extracurricular relacionada às oficinas culturais e artísticas em 2015 foi a articulação com 

as escolas municipais. O início dessa articulação se deu no mês de janeiro, momento em que os 

alunos encontram-se em férias escolares e as direções funcionando em horário reduzido, focando 

suas ações no planejamento do ano letivo. Apresentamos nossa proposta de inserção nas escolas 

municipais do entorno dos núcleos, através de oficinas e workshops culturais e artísticos. No período 

descrito nesse relatório foram realizados 20 workshops nas modalidades de Capoeira, Dança, Circo 

e Percussão.   

 

7 – Juventude e dados.  

 

a) Público-alvo: trabalhadores da assistência social e da educação no Brasil que lidam com 

Juventude. 

b) Capacidade de atendimento: ilimitado. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador de núcleo, agente de projetos, instrutor e 

monitor.  

e) Abrangência Territorial: Nacional. 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

Juventude e Dados (http://www.juventudeedados.org.br) é um espaço virtual desenvolvido pelo 

AfroReggae onde são divulgadas informações sobre juventude por meio de um banco de dados 

relativos às áreas de Educação, Trabalho e Emprego, Demografia, Violência, Saúde e Sociedade. 

 

A equipe do AfroReggae trabalhou diariamente na produção e sistematização de dados para esse 

espaço, que também funciona como um canal de divulgação de notícias, estudos, resultados de 

pesquisas e todo um conjunto de materiais que servem de consulta para gestores e ONGs que 

trabalham com juventude no Brasil. 
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Em junho de 2015, visando a ampliação desse espaço e buscando um contato ainda mais direto com 

os jovens, foi criada uma FanPage no facebook que, paralela às ações do sítio eletrônico, agrega 

informações sobre juventude no Brasil. 

 

A FanPage também funciona como um espaço de mediações estratégicas sobre o trabalho com a 

juventude, bem como um canal potente de debate entre aqueles que se interessam pelo tema. 

 

Além das publicações diárias no site e na FanPage, também são produzidos mensalmente editoriais 

e demais conteúdos através de artigos sobre os temas correlatos à juventude. 

 

No ano de 2015 a FanPage do Juventude e Dados atingiu semanalmente cerca de 2.300 pessoas. O 

público atingido é majoritariamente feminino (57%). Neste grupo de mulheres, 38% tem idade entre 

13 e 24 anos, o que demonstra o direcionamento das informações – para além dos profissionais da 

área – ao público de adolescentes e jovens.  

 

De janeiro a abril de 2015 foram publicados dois editoriais no site juventude e dados com enfoque 

para a importância das questões raciais e da mulher jovem no Brasil. De maio a dezembro foram 

publicados os seguintes editoriais:  

 

Maio - Desafios dos jovens com deficiência no Brasil.  

Junho - O papel da escola na Era Digital.  

Julho - Punir ou ressocializar?  

Agosto - Desigualdades educacionais: as diferenças do ensino público no centro e na periferia.  

Setembro - A situação dos jovens refugiados.  

Outubro – Os impactos da crise econômica na vida dos jovens brasileiros.  

Novembro – O ativismo feminino e as redes sociais. 

Dezembro – Juventude e Empreendedorismo.  

 

8 – Na Realidade.  

 

a) Público-alvo: Trabalhadores da Assistência Social. 

b) Capacidade de atendimento: ilimitado. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador Editorial, Redatores, Assistentes e 

Pesquisadores.  

e) Abrangência Territorial: Nacional. 
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f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

O curso virtual de educação à distância “Na Realidade” nasceu da necessidade de aproximar os 

programas de formação com a realidade social das pessoas em situação de vulnerabilidades e 

profissionais que vivem o dia a dia do trabalho social. Foi pensado pelo AfroReggae como forma de 

discutir e exercitar cotidianamente a prática do trabalho social. 

 

No ano de 2015 o curso, por meio do seu portal eletrônico, seguiu disponibilizando aos interessados 

seis módulos de estudos, nomeadamente: 

 
Curso I – O Limite do Trabalho Social. 

 

 A importância em se debater os limites do trabalho social. 

 De que forma podemos definir pobreza. 

 Na realidade com a família Rangel. 

 Debate. 

 

Curso II – A Metodologia do Risco Social. 

 

 O que é pobreza? 

 Na realidade com a família Rocha. 

 O IPM e o Risco Social Familiar. 

 Debate. 

 

Curso III – Mutirão AfroReggae. 

 

 O que é o Mutirão AfroReggae? 

 De porta em porta. 

 Acompanhamento e resolução. 

 Debate. 

 

Curso IV – Programa AfroReggae de Educação. 

 

 Apresentação do Programa AfroReggae de Educação. 
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 Entrevistas. 

 Debate. 

 

Curso V – Metodologia Oficinas AfroReggae. 

 

 O que são oficinas culturais? 

 Metodologia das oficinas culturais. 

 Desafios e avaliações das oficinas. 

 Debate sobre as oficinas. 

 
Curso VI – Segunda Chance. 

 

 A situação do preso no Brasil. 

 O Projeto Segunda Chance. 

 Dia a dia do Segunda Chance. 

 Debate. 

 

8 – Programa AfroReggae de Educação (PAE) 

 

a) Público-alvo: Trabalhadores do AfroReggae, egressos do sistema penal e 

travestis/transexuais do Projeto Além do Arco-íris. 

b) Capacidade de atendimento: 50 pessoas. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador, Assistente Social, Agente de Projetos e 

Professores.  

e) Abrangência Territorial: Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

O Programa AfroReggae de Educação (PAE) tem por objetivo a estruturação de um sistema interno 

de suporte para o aumento da escolaridade dos funcionários do AfroReggae e seus familiares, dos 

beneficiários da Agência de Empregos Segunda Chance e das participantes do Projeto Além do Arco 

Íris, através da complementação do processo de alfabetização e conclusão dos ensinos fundamental 

e médio daqueles que não terminaram no tempo regular. 
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Em 2015, 55 pessoas foram matriculadas no Programa AfroReggae de Educação e 28 concluíram o 

ensino médio no período.  

 

9 – Vídeos Educativos. 

 

a) Público-alvo: população e trabalhadores em áreas de vulnerabilidade social. 

b) Capacidade de atendimento: ilimitado. 

c) Recursos financeiros a serem utilizados: públicos e/ou privados, conforme estatuto. 

d) Recursos Humanos envolvidos: Coordenador, Roteiristas, Assistentes e Pesquisadores.  

e) Abrangência Territorial: Nacional. 

f) Demonstração da forma de como a Entidade ou Organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 

utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação: 

 

Em 2015 prosseguimos com a divulgação e utilização dos 12 (doze) vídeos educativos produzidos 

pelo AfroReggae, sempre com o objetivo de despertar a consciência crítica e apresentar o trabalho 

desenvolvido pela instituição. Colocamos abaixo o link onde estão disponibilizados os vídeos 

produzidos e que abordam os mais variados temas, como educação, cultura, diversidade, entre 

outros temas trabalhados dos programas e projetos do AfroReggae.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORkF-n_LYM0&list=PLd_DrxcT5EXvI9UJN-nEdsNpM1OrgH8Gh&index=1  

 

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

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

Sede 

Rua da Lapa, n° 180 - Cobertura – Centro 

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

 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=ORkF-n_LYM0&list=PLd_DrxcT5EXvI9UJN-nEdsNpM1OrgH8Gh&index=1
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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. 

 

 

VIII - DEMAIS INFORMAÇÕES QUE DESEJAM COMPLEMENTAR E QUE NÃO FORAM 

CONTEMPLADAS NOS ITENS ACIMA. 


