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APRESENTAÇÃO
A COMBEMTU, no decorrer dos últimos cinco anos está publicando seu balanço social e essa condição vem fortalecendo o trabalho de responsabilidade
social que ela executa.
Aqui neste Balanço Social e Relatório de Sustentabilidade serão apresentadas as informações de uma instituição Filantrópica que, graças à ajuda do poder
público, empresas e cidadãos do município de Tubarão, consegue desenvolver seus projetos na área da Infância e da juventude.
A COMBEMTU deseja, cada vez mais, alcançar suas metas e realizar sonhos. É praticamente impossível uma instituição contribuir qualitativamente na vida
de crianças e adolescentes de forma a fazê-los experimentar a cidadania por meio de suas convivências diárias, se ‘não ousar sonhar sonhos possíveis’, como bem
dizia Paulo Freire (1997). Atualmente, as Políticas Públicas, as Legislações, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96 e o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA/1989 apontam diretrizes que norteiam o que é prioritário a esses sujeitos, sendo dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público assegurar acesso aos efetivos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura,
dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.
No que tange às instituições cabe organizar projetos para que, em seu bojo, tragam os fundamentos que garantam a efetivação da cidadania para todos, ou
seja, para que, de fato, a criança e o adolescente tenham “prioridade absoluta” em seus direitos.
E, ao definirmos como processos fundamentais a transparência e a veracidade, a COMBEMTU opta por estabelecer uma relação madura com seus diversos
públicos. Além disso torna publica suas metas em direção à sustentabilidade e ao aumento do compromisso de alguns desses públicos.
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar"
(BIRRI apud GALEANO, 1999).

HISTÓRICO

Em 1974, logo após uma enchente que destruiu a cidade de Tubarão, representantes de vários segmentos da sociedade reuniram-se na Fundação Educacional
do Sul de Santa Catarina - FESSC, hoje UNISUL, para buscar alternativas de reconstrução do Município, haja vista que muitas famílias perderam tudo o que
possuíam e precisavam de ajuda para se reerguer. Várias vidas foram ceifadas trazendo muita dor e comoção, fazendo surgir um forte sentimento de união,
solidariedade e força.
Do então encontro surgiram várias comissões, entre elas, a de Proteção à criança e ao adolescente. Essa, teve por finalidade auxiliar, através de projetos, os
infantes das famílias vítimas da enchente.
Em 28 de agosto de 1975 foi, então, oficialmente fundada a COMBEMTU, que desde então atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e estende suas ações às respectivas famílias, que foram abraçadas pela entidade.
Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal e Estadual, possui registro no CMDCA e CMAS.
Em 21 de dezembro de 2000, recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Em razão de seu ideal, em 1999 a COMBEMTU recebeu
o prêmio Amigo da Comunidade, oferecido pela RBS e em 2004 a medalha de Honra ao Mérito de Vida Amábile, oferecida pela Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, firmando seu reconhecimento em âmbito estadual. Em 2014, 2015 e 2016 recebeu o Certificado de Responsabilidade Social através da Assembleia
Legislativa do estado de Santa Catarina.
A COMBEMTU atende atualmente 322 crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 4 à 24 anos, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vinculo Familiar e Comunitário e o Programa Aprendiz.
Sua proposta de atendimento está em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, pautada em experiências lúdicas, culturais,
esportivas e formação geral para o mundo do trabalho. A COMBEMTU nesta realidade, entre tantas as atividades desenvolvidas, gratuitamente visa oferecer duas
alimentações

diárias

para

todos

os

educandos.

Propõe

diariamente

atendimento

psicossocial,

projetos

de

boi

de

mamão, artesanato, capoeira, dança, informática, judô, recreação e lazer e o projeto teatro.
A COMBEMTU conta com uma diretoria voluntária, composta por 15 membros, tendo como presidente a Sra. Silvana Zardo Francisco e 26 funcionários.
Para manutenção dos serviços detém parceria com o Poder Público através da Fundação de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente através do FIA, com empresas colaboradoras e pessoas físicas, tendo sua receita complementada com importante parcela através de doações e eventos
promovido pela entidade que conta essencialmente com a solidariedade da comunidade em geral, sempre participativa e magnânima.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

A tarefa de formar um cidadão é desafiadora. Sempre foi na verdade, e a cada dia sempre se revela mais audaciosa, afinal num mundo tão globalizado,
de valores tão superficiais, de notícias ululantes e fugazes, precisa atenção para se manter determinado e perseverante.
O que são princípios? O que ensinar? O que deve nortear a cabeça dos nossos jovens para que sigam o rumo do bem, com atenção e foco?
Dar oportunidade de escolha, fortalecer vivências, criar laços é isso que a COMBEMTU faz.
Sinto-me lisonjeada por fazer parte desta família, e a entidade nada mais é do que uma extensão da família, no sentido de fornecer o cuidado e o
ensinamento no contra turno escolar, ofertando um trabalho conjunto, democrático, de troca de ideias, de junção de objetivos, pois temos a convicção de que a união
traz resultados mais prósperos.
Atendemos atualmente 322 educandos em nossa rede, com o objetivo de fortalecer vínculos em atividades de desenvolvimento psicossocial, interpessoal,
cultural e esportivas e temos capacidade de ampliar nossos serviços. Podemos aperfeiçoar parcerias e melhorar nossas abrangências.
Estamos cientes da incumbência e realmente comprometidos, muitas famílias dependem dos nossos esforços direta e indiretamente. Há muito que fazer
e precisamos de envolvimento e entusiasmo para bem desempenhar nosso papel colaborativo junto ao Poder Público que é o nosso maior parceiro e colaborador.
Vivemos em luta constante contra a violência, numa realidade em que perdemos nossos jovens para a marginalidade. Um adolescente que se desvia, é
excluir um possível futuro empreendedor, é afastar um fomentador de mão de obra, é decair. Não queremos nossos filhos ociosos. Trabalhamos para propiciar-lhes
chances. E por certo, preferimos apostar em viver em um ambiente sadio, porque acreditamos em um futuro melhor para todos, esse, inclusivo e igualitário.
E apostamos na criança! Porque é nas mãos da criança que está a chave para a sociedade que queremos.
O mundo tem evoluído muito e rapidamente, e o jovem precisa ter acesso a muito mais informação, a muito mais estudo para se tornar competitivo.
Uma criança de baixa renda, se não tiver acesso a programas de incentivo ficará a margem de um mercado altamente seletivo. Há que se investir em atividades
paralelas que se proponham a aprimorar e a desenvolver intelectual e socialmente o indivíduo e a COMBEMTU atua neste sentido.
Infelizmente ainda é necessário bradar em defesa da cidadania e dos direitos, façamos mais por nossas crianças e por nossos adolescentes.

Há entre nós, uma diversidade de interesses, objetivos, talentos, vamos permitir que eles aflorem, cada um do seu jeito, com suas peculiaridades, é
preciso respeitar as diferenças.
Capacitado pela força intelectual o homem é capaz do inimaginável, dominou a energia hidráulica, a atômica, alçou o céu, navegou sobre e sob as
águas.
Pela genética, resgata o passado e se prepara para o futuro; estuda a mente e procura compreendê-la; descobre a cura de doenças.
E como não poderia deixar de ser, estabelece e cria regramentos de convivência pacífica.
Vivemos num país assolado pela violência, envergonhado pela corrupção, cheio de desigualdades, em luta contra o preconceito, inclusive o social, não
podemos negar a realidade e fugir do nosso contexto, mas podemos não ser indiferentes!
Observamos uma avalanche de crimes que não devem se multiplicar, onde a nossa infância ainda é a maior vítima. Há necessidade de envolvimento
com as forças atuantes seja no âmbito municipal, estadual ou federal, para transformar esta realidade buscando soluções adequadas, acionando os setores competentes,
auxiliando na medida das nossas atribuições. Aqui nos cabe trabalhar em prol e paralelamente às áreas da educação e da assistência social. Sejamos nós, molapropulsora de transformações. Sejamos multiplicadores. Não acreditamos que seja fácil, mas acreditamos que seja possível!
E como penso que passividade não seja o caminho para uma comunidade transformadora para finalizar cito Francisco Otaviano, escritor, advogado,
13º membro da Academia Brasileira de Letras, que disse com a propriedade que lhe é peculiar:
“Quem passou pela vida em brancas nuvens,
Quem em plácido repouso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu
Foi espectro de homem, não foi homem.
Só passou pela vida e não viveu”

CONVIDO-OS A VIVER!!!
Silvana Zardo Francisco
Gestão 2017-2020

MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO
Ações socioeducativas e social-familiares comprometidas com a valorização do potencial individual e coletivo, que resgatem a autoestima para formar
integralmente a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade, assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.

VISÃO
Ser referência municipal na formação da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade para cidadania consciente, garantindo-lhes direitos e
orientando-os para os deveres através de ações sociais e educativas desenvolvidas em ambiente seguro e acolhedor com profissionais qualificados.

VALORES
Para atender à Missão, a COMBEMTU assume como valores:


A criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade como seu maior valor e, portanto, devem participar e ser foco de todo processo educativo;



O educador, como orientador e facilitador essencial desse processo deve ser capacitado para assumir e praticar as ações propostas;



O saber social e historicamente construído como bem que precisa ser compartilhado;



As ações socioeducativas e social-familiares comprometidas com o resgate integral e a formação para o pleno exercício da cidadania;



Relacionamentos éticos, com permanente participação, solidariedade, cooperação, integração e compartilhamento de sucesso e responsabilidade;



Respeito à diferença, à pluralidade de ideais e à diversidade cultural;



Gestão democrática conduzida com transparência e eficácia;



Promoção do desenvolvimento municipal e regional integrado aos movimentos mundiais.

DIRETORIA

De acordo com seu Estatuto constituem a estrutura organizacional da COMBEMTU a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a
Diretoria e a Estrutura Administrativa, tendo mandato com duração de três anos, estando assim constituído:

NOME
Silvana Zardo Francisco
Maria Aparecida Alves Caprestano
Carlos Sechi Goulart
José Francisco de Aguiar
Cleosir de Moraes Lui Aguiar
Raquel Bardini Alves Felippe
João Batista da Silva
Marcos Uliano Niehues
Sérgio Ricardo de Moraes Marquetto
Claudia Nunes Reynaldo
Sibele Cristina Garcia
Sandra Luisa Nunes Ângelo de Mendonça Fileti
Orlando de Deus Duarte Junior
Maria Nilta Ricken Tenfen
Carlos Alberto da Rosa Junior

CARGO
Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
2º Tesoureiro
1ª Secretária
2ª Secretária
1º Conselheiro
2º Conselheiro
3º Conselheiro
Suplente
Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo

MANDATO
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2018-2020
2018-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2018-2020
2018-2020

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

A Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente – COMBEMTU tem por finalidade:
I – Oferecer serviços socioassistenciais de proteção social básica à criança e ao adolescente em vulnerabilidade social;
II – Desenvolver por intermédio de programas específicos o atendimento da criança e do adolescente em suas necessidades básicas,
III – Propiciar a iniciação profissional e o encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho;
IV – Desenvolver programas de apoio à convivência e ao fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário;
V- Incentivar a matrícula e a permanência da criança e do adolescente no ensino regular;
VI- Diligenciar por todos os meios de divulgação o apoio da opinião pública para solução dos problemas da criança e do adolescente;
VII- Celebrar convênios, acordos e contratos com órgãos públicos e particulares;
VIII- Angariar fundos para realização de seus programas;
IX- Cooperar nas atividades da Promotoria e do Juízo da Infância e da Juventude, quando determinado;
X – Colaborar com os órgãos de proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, desde que a Associação de Atendimento à Criança e ao
Adolescente – COMBEMTU tenha disponibilidade de vaga no seu sistema.

INFRAESTRUTURA
A entidade conta com uma excelente estrutura física, totalizando aproximadamente 3.000 m² de área construída, parque infantil, quadra poliesportiva,
refeitório com 140 lugares, auditório, sala de informática, academia de dança, academia de judô e salas para atividades socioeducativas, uma Kombi para o transporte
de educandos e um carro.
A COMBEMTU define que, bimestralmente, acontece reunião de todos os envolvidos no processo: coordenação geral, coordenação pedagógica, equipe
técnica e educadores sociais, juntamente com um grupo representando as crianças e adolescentes para definir temáticas e atividades prioritárias. A partir das decisões,
serão pré-determinadas as atividades, cronograma, aplicação de recursos, palestras, eventos. A lógica deste planejamento apresenta-se como estratégia para verificar
a necessidade de cada grupo no momento de planejar e executar os projetos, possibilitando a flexibilização.
É uma entidade de natureza filantrópica e para manutenção dos serviços oferecidos há uma previsão mensal realizada anualmente.
Seu sustento financeiro advém de diversas fontes, entre estas:


Sócios contribuintes mensais que destinam a importância mínima de 2% (dois por cento) do salário mínimo ou uma cota anual de 24% (vinte e quatro

por cento) de um salário mínimo.


Dotação própria e especificada, consignada pelo município de Tubarão;



Doações e subvenções que forem feitas ou concedidas pelos governos Municipal, Estadual, Federal, Fundo Municipal da Infância e adolescência;



Contribuição ou rendas eventuais e quaisquer recursos que obtiver a outro título;

 Campanhas e eventos, dentre estes: telemarketing, Festa junina, Pedágio Solidário que arrecada contribuições aleatórias através de doação espontânea,
Bazar solidário, onde a instituição coleta, recicla e vende roupas, utensílios domésticos e eletrônicos.

RECURSOS HUMANOS

Para execução dos serviços a COMBEMTU possui uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos com a causa da infância e adolescência.

NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aline Zanetta Justino
Alípio Antônio Alexandre
Alisson Venero Locks
Carmem Lucia Cardoso
Carolina Barbosa da Silva
Eliane Barbosa da Silva
Eliete Geremias Laurentino Rosa
Elizabete Torres Rosa
Fabiano Boaventura Duarte
Fabricia Aparecida Cascaes Adriano
Fernanda Machado
Frank Ribeiro Medeiros
Glória Cardoso
Israel Alves de Oliveira
Jaison Cristian da Cunha Tavares
Janine Cristini Koenig de Lima
Juliana Bruna Dummel Timm
Liete Cardoso Porto
Marcia Onofre de Souza
Maria de Lourdes de Souza Marcolino
Maria Goreti Dias Mendes
Maria Regina de Abreu Pereira
Marilene Pelentir Alexandre
Pâmela Cristina da Silva Ouriques
Rosinete Marçal de Souza
Viviane Ribeiro Manoel

FUNÇÃO
Agente Administrativo e Financeiro
Serviços Gerais
Educadora Social
Assistente Social
Educadora Social - Oficina Dança
Serviços Gerais
Educadora Social
Serviços Gerais
Motorista
Educadora Social
Auxiliar Pedagógico
Educadora Social - Oficina Capoeira
Cozinheira
Educadora Social - Educação Física
Educador Social - Oficina Judô
Coordenadora Geral
Psicóloga
Auxiliar de Cozinha
Educadora Social
Coordenadora Pedagógica
Cozinheira
Auxiliar de Cozinha
Serviços Gerais
Auxiliar Administrativo
Serviços Gerais
Educadora Social

CARGA HORÁRIA
220h
150h
220h
150h
40h
180h
220h
180h
220h
220h
220h
60h
180h
70h
40h
220h
90h
180h
220h
220h
180h
180h
220h
220h
180h
220h

SERVIÇOS, PROGRAMAS e PROJETOS

Durante o ano foi realizado o atendimento para até 200 educandos de 5 a 18 anos incompletos com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo
Familiar e Comunitário, finalizando o segundo semestre com 160 educandos e 111 famílias. Com o Programa Aprendiz atendeu-se 78 adolescentes e jovens. Para a
Engie Brasil Energia e Caixa Econômica Federal os adolescentes foram registrados em nome da instituição a serviço dos mesmos. Totalizando 12 adolescentes
aprendizes. Totalizando com os serviços 349 usuários. O atendimento foi no contraturno escolar de segunda a sexta feira totalizando 20 horas semanais para cada
criança e adolescente. Diariamente foram servidas 2 refeições para cada educando. De acordo com a necessidade foram realizadas diversas formas de intervenção.
Estas ações tiveram como objetivo o redirecionamento das atividades para garantir os direitos da criança e do adolescente. O grupo focal foi mediado pela equipe
técnica e voluntários, com temáticas de acordo com as vivencias familiares e demandas percebidas na entidade.
Para a oferta das ações diárias foi realizado um cronograma de atividades com duração mínima de 50 minutos. Todas as turmas foram montadas com
aproximadamente 20 e 29 educandos com faixa etária aproximadas. As mesmas foram denominadas por cores. No período matutino tivemos turma amarela, turma
laranja e turma marrom e no período vespertino por ter uma maior demanda turma amarela, turma laranja, turma marrom e turma verde.

EDUCAÇÃO
O processo de educação para a COMBEMTU é uma ação compartilhada entre a escola, a família e a comunidade. A
troca de saberes e experiências sociais cotidianas, vividas pelas crianças e adolescentes é fundamental para que tenhamos
resultados positivos. Este diálogo permite refletir sobre como podemos contribuir na educação destes sujeitos e nos dá subsídios
para alcançar um dos objetivos institucionais: fortalecer e integrar a COMBEMTU com a escola onde as crianças e adolescentes
cumprem seu ensino básico obrigatório, para que, juntos, possamos propiciar a estes uma aprendizagem significativa, que
internalize os saberes éticos e educacionais, transformando dialeticamente o viver em sociedade, fortalecendo sua identidade
e autonomia.
Este projeto visa promover e incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem,
favorecendo a compreensão de conceitos e procedimentos escolares.
Fortalecer o aprendizado da leitura, da escrita e do raciocínio lógico foram metas alcançadas através de atividades
lúdicas no auxilio as tarefas escolares, Oficina de Informática, Acompanhamento psicopedagógico, Oficina de horta educativa
e coleta seletiva e Orientação profissional.

CULTURA

A COMBEMTU considera os modos de ser de cada um dos sujeitos que interagem em seus espaços e, também, socializa a todos o patrimônio histórico e
cultural da humanidade, além de propiciar, por meio da reflexão e ação, modos de construir cultura.
Este projeto oportuniza ao educando produções culturais e arte local que favoreçam a compreensão da cidadania como participação social e política, desenvolvidas
por meio de vivências, nas múltiplas linguagens artísticas (dança, música, teatro, artes visuais), que desenvolvam a sensibilidade, o raciocínio, a concentração, a
memória e a coordenação motora. Busca-se refletir sobre a trajetória da arte e suas interações com o meio e as pessoas. Desta forma ofertou-se as oficinas de Boi de
mamão, Capoeira, Banda Marcial, Artesanato e Oficina de Dança.

ESPORTE
Objetivo de oportunizar a prática do esporte, através de atividades que visam estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo, destacando a
importância do esporte como ferramenta de inclusão social, companheirismo e trabalho em equipe, propiciando vivências para o desenvolvimento de valores e
atitudes como respeito, cooperação, solidariedade, confiança e senso crítico. As oficinas esportivas contempladas foram de recreação e lazer, judô e uma parceria
com o Projeto Pequenos Leoninos que disponibilizou espaço e profissionais na escolinha de futebol.

SEGURANÇA ALIMENTAR

A instituição possui um refeitório com 140 lugares, onde existe um cronograma de rodízios para que as turmas possam ser beneficiadas com duas refeições
diárias para cada educando. Toda alimentação é balanceada e nutritiva, já que a grande maioria só se alimenta de forma adequada na entidade.
Em 2017 foi servido em média 7.000 refeições mês. Para isto, contamos com alimentos recebidos através de campanhas de pessoas físicas e jurídicas e uma parcela
do poder público.

De forma geral para o alcance das metas de Formação e fortalecimento de vínculos entre família e instituição executou-se como ação dois eventos
comemorativos com a participação das famílias. Sendo um a festa julhina no dia: 15/07 e o outro a confraternização de natal no dia 19/12. Das 111 famílias
atendidas 84% prestigiaram os eventos comemorativos na COMBEMTU.
A Melhora nas relações interpessoais foi percebida através dos Festivais esportivos e culturais. Esportivos: Em Itajai “Copa Zambonette de Judô
nos dias 14 e 15/07; Judô em Caçador nos dias 27, 28 e 29/07; Judô em Mafra, nos dias 10, 11, 12 e 13/08; Judô na entidade “2º Festival de Judô
Judoquinha” no dia 26/08; Judô em Curitibanos nos dias 02 e 03 /09; Jetuba na entidade no dia 31/10; 2ª amostra IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)
no dia 14/11. Culturais: Festival de Dança na entidade organizado pelos academicos de educação física da UNISUL (Universidade do Sul de Santa
Catarina) no dia 08/06; Amostra Tubaronense de Dança no dia 22/09; Unidança na UNISUL no dia 28/10. Participaram destas ações 40 educandos.
Para o Empoderamento dos educandos e Momentos de lazer e descontração para as famílias realizou-se como ação as apresentações artisticas e
culturais em escolas, empresas e instituições, sendo estas: Teatro na Creche Divina Providencia no dia 03/07; Boi-de-mamão no centro da cidade de
Tubarão, no “dia D” em 08/07; Dança na UNISUL no dia 21/08; Boi-de mamão no Colégio Santimo Sagramento - Irmãs Baianas no dia 22/08; Teatro na
UNISUL no dia 24/08; Capoeira Colegio São José em 23/08; Boi-de mamão Creche Divina Providencia em 23/08; Teatro no movimento de irmão do
Humaita em 08/09; Teatro, Capeira e Dança na posse da nova Diretoria da COMBEMTU, na entidade; Capoeira na entidade na semana da criança em
11/10; Dança e Judô no IFSC em 14/11; Dança em Capivari na praça no dia 11/12; Dança na Noite de Natal COMBEMTU no dia 19/12. Obteve-se a
participação de 81% dos educandos nas apresentações e 70% das famílias prestigiando os eventos artísticos e culturais.
A Redução da evasão escolar: percebeu-se através da participação dos educandos nas oficinas boi de mamão, banda marcial, dança, recreação e
lazer, escolinha de futebol, judô, Informática, horta educativa e coleta seletiva, auxilio às tarefas, encaminhamento psicopedagógico, atividades livre no
parque, no pátio, na quadra e na sala de acolhimento, monitoradas por educadores no horário do meio dia e orientação profissional. Estas atividades
contribuiram para que os educandos permanesessem no ensino regular, sendo que para frequentarem a instituição COMBEMTU devem estes estarem
matriculados e frequentando as escolas. Participaram destas ações 160 educandos. No decorrer deste ano não teve-se registro de educandos da entidade
evadindo a escola. Ainda através dessas oficinas os usuarios ampliaram seu esocpo cultural desenvolvendo habilidades artisticas.

Foi detecdado que os Usuários veem diminuindo a defasagem escolar através de vários fatotres e entre eles a oficina de informática, o auxilio às
tarefas e o encaminhamento psicopedagógico foram estratégeas de alcance para esta meta. Participaram destas ações 160 educandos. Obteve-se
aproximadamente como resultado 90% de educandos aprovados para a série seguinte no ensino regular.
Abaixo um quadro com os indicadores:
Objetivos

Público

Indicadores

Anterior

Projeto

ao Indicadores

Indicadores Atingidos Pós-

Esperados

com Projeto

Projeto

1.Contribuir com

ações

da - Crianças e adolescentes - Baixo índice no vínculo -

família e da comunidade na de

5

a

18

anos, família;

proteção e no desenvolvimento matriculados

na

das crianças e adolescentes, COMBEMTU

em

favorecendo o fortalecimento situação
dos

vínculos

sociais.

familiares

de

risco

Aumentar

Fortalecimento

o - Aumento fortalecimento do
do vínculo familiar;

vínculo familiar;
-

e -

21%

das

familiar -80%

e vulnerabilidade social em acompanhadas
contraturno escolar e suas sistematicamente;

das

26%

das

famílias

famílias acompanhadas

acompanhadas

sistematicamente;

sistematicamente;

famílias.

- Diminuição do índice de
- Alto índice de Conflitos;

- continuar reduzindo conflitos
índice de conflitos;

com

11%

de

ocorrências no período de
agosto a dezembro;

- Melhor e maior integração
da rede socioassistencial;

- Pouca integração da rede - Maior integração da
socioassistencial;

rede socioassistencial;

- Melhor empoderamento das
famílias e educandos.

- Baixo empoderamento das -Maior
famílias e dos educandos.

Empoderamento

das

famílias

dos

e

educandos.

2.

Assegurar

referencia

para

espaços
o

de - Crianças e adolescentes 65% famílias prestigiando os 100%

convívio de

5

a

18

famílias 84% famílias prestigiando os

anos, eventos comemorativos na prestigiando

os eventos comemorativos na

grupal, comunitário e social matriculados

na COMBEMTU.

eventos

para o desenvolvimento de COMBEMTU

em

comemorativos

e

COMBEMTU.

relações

de

afetividade, situação

solidariedade e respeito mútuo

de

risco

COMBEMTU.
na

vulnerabilidade social em Em junho 14% de situações

10% de situações conflituosas

contraturno escolar e suas conflituosas entre educandos.

entre educandos.

famílias.

0%

de

conflituosas
20%

dos

entre

educandos educandos.

participando
apresentações

situações

em
artisticas

e

75%

dos

participando

educandos
em

culturais

nas

escolas,

empresas e instituições.

apresentações
80% dos educandos culturais
participando

artisticas

nas

e

escolas,

em empresas e instituições

apresentações
55% famílias prestigiando os artisticas e culturais
eventos artísticos e culturais.

nas escolas, empresas 70% famílias prestigiando os
e instituições.

100%

eventos artísticos e culturais.

famílias

prestigiando
eventos

os

artísticos

e

culturais.

3- Possibilitar a ampliação do - Crianças e adolescentes Índice de educandos evadindo 0%
universo

informacional, de

5

a

18

anos, a escola.

artístico, cultural e esportivo das matriculados

na

crianças e adolescentes,

em 80%dos

propiciando

o

desenvolvimento
potencialidades,

estímulo

COMBEMTU
do situação

de

risco

famílias.

escola.

educandos

e participantes do projeto com 100%dos

habilidades, contraturno escolar e suas

educandos 0% de educandos evadindo a

evadindo a escola.

de vulnerabilidade social em melhor desempenho escolar.

talentos e sua formação cidadã

de

educandos 90%dos

participantes

educandos

do participantes do projeto com

projeto com melhor melhor desempenho escolar.
desempenho escolar.

15% das famílias participando
do

planejamento

atividades

ofertadas

20% das famílias participando

das 100%

das

famílias do

na participando

entidade.

planejamento

planejamento

do atividades

ofertadas

das
na

das entidade.

atividades ofertadas na
entidade.
100%
70%

de

de

educandos

educandos

participando das atividades

participando das atividades

artísticas e culturais ofertadas

artísticas e culturais ofertadas 100% de educandos na
na entidade.

participando

das entidade.

atividades artísticas e
culturais ofertadas na
entidade.
80% de educandos aprovados

90%. de educandos aprovados

para a série seguinte no ensino 100% de educandos para a série seguinte no ensino
regular;

aprovados para a série regular;
seguinte

no

ensino

regular;
60% de familiares buscando
orientações na entidade.

familiares

buscando

orientações na entidade.
100%familiares
buscando orientações
na entidade.

BALANÇO SOCIAL

1) Identificação
Instituição: Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente COMBEMTU
CNPJ: 83.868.349/0001-77
Categoria:
Endereço: Avenida Patricio Lima nº 2200, Bairro Vila Esperança - Tubarão/SC - CEP: 88708-200
Natureza jurídica: (X) Associação ( ) Fundação ( ) Sociedade ( ) Outros Sem fins lucrativos? (X) sim ( ) não
Registro
( ) CNAS (registro Nº 254.840/68)
(X) CEAS
( X ) CMAS (registro Nº 011) ( ) Não se aplica
Utilidade Pública: (X) Municipal
(X) Estadual (X) Federal
( ) Não se aplica
Isenta da cota patronal do INSS: (X) sim ( ) não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Lei 12.868/13): ( X ) sim ( ) não
Classificada como OSCIP (lei 9790/99) ( ) sim (X) não
Mensagem Institucional

A tarefa de formar um cidadão é desafiadora. Sempre foi na verdade, e a cada dia sempre se revela mais audaciosa, afinal num mundo tão globalizado,
de valores tão superficiais, de notícias ululantes e fugazes, precisa atenção para se manter determinado e perseverante.
O que são princípios? O que ensinar? O que deve nortear a cabeça dos nossos jovens para que sigam o rumo do bem, com atenção e foco?
Dar oportunidade de escolha, fortalecer vivências, criar laços é isso que a COMBEMTU faz.
Sinto-me lisonjeada por fazer parte desta família, e a entidade nada mais é do que uma extensão da família, no sentido de fornecer o cuidado e o
ensinamento no contra turno escolar, ofertando um trabalho conjunto, democrático, de troca de ideias, de junção de objetivos, pois temos a convicção de que a
união traz resultados mais prósperos.

Atendemos atualmente 322 educandos em nossa rede, com o objetivo de fortalecer vínculos em atividades de desenvolvimento psicossocial,
interpessoal, cultural e esportivas e temos capacidade de ampliar nossos serviços. Podemos aperfeiçoar parcerias e melhorar nossas abrangências.
Estamos cientes da incumbência e realmente comprometidos, muitas famílias dependem dos nossos esforços direta e indiretamente. Há muito que fazer
e precisamos de envolvimento e entusiasmo para bem desempenhar nosso papel colaborativo junto ao Poder Público que é o nosso maior parceiro e colaborador.
Vivemos em luta constante contra a violência, numa realidade em que perdemos nossos jovens para a marginalidade. Um adolescente que se desvia, é
excluir um possível futuro empreendedor, é afastar um fomentador de mão de obra, é decair. Não queremos nossos filhos ociosos. Trabalhamos para propiciar-lhes
chances. E por certo, preferimos apostar em viver em um ambiente sadio, porque acreditamos em um futuro melhor para todos, esse, inclusivo e igualitário.
E apostamos na criança! Porque é nas mãos da criança que está a chave para a sociedade que queremos.
O mundo tem evoluído muito e rapidamente, e o jovem precisa ter acesso a muito mais informação, a muito mais estudo para se tornar competitivo.
Uma criança de baixa renda, se não tiver acesso a programas de incentivo ficará a margem de um mercado altamente seletivo. Há que se investir em atividades
paralelas que se proponham a aprimorar e a desenvolver intelectual e socialmente o indivíduo, e a COMBEMTU atua neste sentido.
Infelizmente ainda é necessário bradar em defesa da cidadania e dos direitos, façamos mais por nossas crianças e por nossos adolescentes.
Há entre nós, uma diversidade de interesses, objetivos, talentos, vamos permitir que eles aflorem, cada um do seu jeito, com suas peculiaridades, é
preciso respeitar as diferenças.
Capacitado pela força intelectual o homem é capaz do inimaginável, dominou a energia hidráulica, a atômica, alçou o céu, navegou sobre e sob as
águas.
Pela genética, resgata o passado e se prepara para o futuro; estuda a mente e procura compreendê-la; descobre a cura de doenças.
E como não poderia deixar de ser, estabelece e cria regramentos de convivência pacífica.

Vivemos num país assolado pela violência, envergonhado pela corrupção, cheio de desigualdades, em luta contra o preconceito, inclusive o social,
não podemos negar a realidade e fugir do nosso contexto, mas podemos não ser indiferentes!
Observamos uma avalanche de crimes que não devem se multiplicar, onde a nossa infância ainda é a maior vítima. Há necessidade de envolvimento
com as forças atuantes seja no âmbito municipal, estadual ou federal, para transformar esta realidade buscando soluções adequadas, acionando os setores
competentes, auxiliando na medida das nossas atribuições. Aqui nos cabe trabalhar em prol e paralelamente às áreas da educação e da assistência social. Sejamos
nós, mola-propulsora de transformações. Sejamos multiplicadores. Não acreditamos que seja fácil, mas acreditamos que seja possível!
E como penso que passividade não seja o caminho para uma comunidade transformadora para finalizar cito Francisco Otaviano, escritor, advogado,
13º membro da Academia Brasileira de Letras, que disse com a propriedade que lhe é peculiar:
“Quem passou pela vida em brancas nuvens,
Quem em plácido repouso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu
Foi espectro de homem, não foi homem.
Só passou pela vida e não viveu”
CONVIDO-OS A VIVER!!!
Silvana Zardo Francisco
Gestão 2017-2020
2017

2016

Valores (R$)

Valores (R$)

Receita Bruta (RB)

1.487.708,82

1.462.498,17

Receita Líquida (RL)

1.487.708,82

1.462.498,17

25.583,16

-135.306,54

2. Base de Cálculo

Resultado Operacional (RO)

Folha de Pagamento Bruta (FPB)

859.592,72

839.233,16

1.487.708,82

1.462.498,17

Governos (federal, estadual e municipal)

662.951,39

781.274,38

Empresas (local, nacional e estrangeira)

374.188,91

341.434,65

Contribuições de pessoas físicas

48.566,41

39.286,22

Eventos

99.736,15

57.362,49

Gratuidade Tributaria

230.128,16

208.317,25

Outras receitas

72.137,80

34.823,18

1.499.825,66

1.600.183,31

Projetos, programas e ações (excluindo pessoal)

644.844,09

687.568,51

Pessoal (salários + benefícios + encargos) incluso terceiros

416.860,41

511.274,24

Despesas operacionais

165.384,10

186.947,27

229,87

1.331,21

Despesas Financeiras

4.679,03

2.366,23

Gratuidade Tributaria

230.128,16
37.700,00

208.317,25
2.378,60

2017

2016

Origem dos Recursos - Receitas Totais

Aplicação dos Recursos - Despesas Totais

Despesas com Impostos e Taxas

Capital (máquina, instalações e equipamentos)
3. Discriminação da aplicação do recursos - Indicadores Internos
Valor (R$)
Alimentação
Saúde

% FPB

% RB

26.794,56

3,12

1,80

1.605,00

0,19

Segurança e saúde no trabalho
Total

28.399,56

Valor (R$)

% FPB

% RB

45.284,93

5,40

3,10

0,11

989,70

0,12

0,07

0,00

0,00

0,09

0,05

3,30

1,91

789,33
47.063,96

5,61

3,22

2017

2016

4. Discriminação da aplicação dos recursos - Indicadores Externos
Valor (R$)

% FPB

% RB

530.625,27

61,7

35,7

Cultura

77.494,15

9,0

Esporte

19.521,98

2,3

Educação

Valor (R$)

% FPB

% RB

488.417,26

58,2

33,4

5,2

144.104,45

17,2

9,9

1,3

22.337,79

2,7

1,5

Combate à fome e segurança alimentar

17.202,69

Outros

2,0

1,2

14.921,17

1,8

1,0

0,0

0,0

17.787,84

2,1

1,2

Total das contribuições para a sociedade

644.844,09

75,02

43,34

687.568,51

81,93

47,01

Total

644.844,09

75,02

43,3

687.568,51

81,9

47,0

2017

2016

5. Indicadores Ambientais
Valor (R$)
Investimentos em programas e/ou projetos ambientais

% FPB

% RB

Valor (R$)

% FPB

% RB

0,0

0,0

17.787,84

2,1

1,2

Total dos investimentos em meio ambiente

0,00

0,0

0,0

17.787,84

2,1

1,2

Valores de multas por infração à legislação ambiental

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Nº de multas ambientais:

Em 2017:

6. Indicadores do corpo funcional

0

Em 2016:

0

2017

2016

Nº de empregados (as) ao final do período:

38

39

Nº de empregados (as) terceirizados (as):

0

2

Nº de estagiários (as):

0

0

Nº de empregados (as) acima de 45 anos:

14

15

Nº de mulheres que trabalham na empresa:

28

28

N° de afrodescendentes que trabalham na organização:

5

7

Nº de pessoas com deficiência:

0

0

Nº de multas trabalhistas:

0

0

7. Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania na entidade

2018

2017

Metas
Nº total de acidentes de trabalho:
Os projetos educacionais, culturais, esportivos,
desenvolvidos pela entidade foram definidos por:

0
sociais

e

ambientais

0

( X )

diretoria

( X )

diretoria

( X )

gerência

( X )

gerência

( X )

Os padrôes de segurança e salubridade no ambiente foram definidos por:

empregados (as)

)

não se aplica

(

)

não se aplica

(

)

diretoria

(

)

diretoria

(

)

gerência

(

)

gerência

(

)

empregados (as)

(

)

empregados (as)

Na seleção dos fornecedores, os padrôes éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela entidade:

PPRA

PPRA

)

não se aplica

(

)

não se aplica

(

)

não se envolve

(

)

não se envolve

(

)

incentiva

(

)

incentiva

segue as normas da OIT

( X )

segue as normas da OIT

(

)

diretoria

(

)

diretoria

(

)

gerência

(

)

gerência

( X )

empregados (as)

( X )

empregados (as)

(

)

não se aplica

(

)

não se aplica

(

)

são exigidos

(

)

são exigidos

(

)

são sugeridos

(

)

são sugeridos

(

)

são considerados

(

)

são considerados

X )

não se aplica

)

não se envolve

( X )
(
Quanto à participação de empregados (as) em programas de trabalho voluntário,
a entidade:

( X )

(

( X )

A previdência privada contempla:

empregados (as)

(

( X )

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação
interna dos (as) trabalhadores (as), a entidade:

( X )

)

não se aplica
não se envolve

( X )
(

)

apoia
organiza e incentiva

(
(

( X )
(

)

apoia
organiza e incentiva

A organização prioriza contratar pessoas da comunidade onde atua:

( X ) SIM

(

) NÃO

( X ) SIM

(

) NÃO

A organização possui assento em Conselhos Municipais, Estaduais ou Federais

( X ) SIM

(

) NÃO

( X ) SIM

(

) NÃO

A organização participa de algum movimento social, como Redes e Fóruns

( X ) SIM

(

) NÃO

( X ) SIM

(

) NÃO

A organização adota políticas visando diminuir a exclusão social, através da
admissão de idosos, pessoas com deficiências, mulheres, afrodescendentes e
outros

( X ) SIM

(

) NÃO

( X ) SIM

(

) NÃO

