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Apresentação
Os e ncontros de pla ne ja me nto re a liza dos nos me s e s de ja ne iro e fe ve re iro, a lia dos a e xpe riê ncia

a cumula da na s a tivida de s on-line , ofe rta da s de s de o início da s us pe ns ã o dos e ncontros pre s e ncia is e m
ma rço de 2020, nos a juda ra m a pa vime nta r a e s tra da a s e r trilha da no de s a fia dor a no de 2021.

Nos encontros de formação da equipe técnica e dos educadores , e s truturamos o programa dos
cursos pa ra que explorem com maior intens idade as poss ibilidades ofe recidas pe los aplica tivos da
pla ta forma Google pa ra organizações sem fins lucra tivos (Cla ss room, Mee t, Agenda , Gmail, Fóruns ,
Formulá rios , e tc).

Rea lizamos um processo se le tivo tota lmente on-line , desde a inscrição a té a dinâmica de grupo pa ra
conhecermos um pouco me lhor os jovens inte re s sados em es tuda r na Se r Cidadão. Não de ixamos de nos
a tenta r a premissa de a tende r jovens em s ituação de vulnerabilidade socia l, com especia l a tenção aos que
demons tra ram dificuldades em te r conectividade regula r, ofe recendo um espaço de acesso à inte rne t nas
dependência s da ins tituição. O resultado foi uma alta adesão às a tividades , o que motivou a equipe a seguir
buscando novas soluções pa ra ve lhos desa fios .

No ultimo trimes tre demos início em parce ria com o Senac e Sebrae um proje to piloto pa ra re tomada
das ações pre sencia is . Atendendo a 200 pessoas com o programa Impuls iona RJ , pudemos ofe rece r a
Comunidade oportunidades de qua lificação profis s iona l de mane ira pre sencia l e te s ta r os protocolos
necessá rios a re tomada das turmas em 2022.



Programa
Com Futuro e Sem Medo

Educação para o Trabalho

O Programa tem como objetivo principal 
capacitar para o mercado de trabalho com a 
formação em Auxilia r Adminis tra tivo ou Auxilia r 
de  Logís tica e busca promover o 
desenvolvimento pessoal, social, cognitivo, 
profissional e produtivo.

Em 2021 o CFSM foi estruturado para ser 
oferecido através dos aplicativos Google. Foram
atendidos 200 jovens nos dois semestres do 
ano.



100
Entre Janeiro e Março

jovens com idade entre 18 e 29 anos estão sendo 
atendidos pelo Programa Com Futuro e Sem Medo.

553Inscritos



Perfil Socioeconômico

Renda familiar

67%
21%

3% 9%

Até 01 Salário Mínimo
Até 02 Salário Mínimos
Até 03 Salário Mínimos
Não soube responder



EscolaridadeGênero

Masculino Feminino Ensino Médio Completo Ensino Médio Incompleto

52%

48%
46%

54%



Oficina de Comunicação D



Foram realizadas atividades de incentivo ao plantio, palestras e debates sobre temas como, reciclagem, 

desmatamento, queimadas, efeito estufa e o impacto direto sobre nossas vidas.

Destaque para a oficina sobre germinação oferecida pelos ex-alunos de jardinagem Felipe Porfiro e Vitor 

Oliveira, que hoje trabalham na Fund. Angélica Goulart.

Mês do Meio Ambiente



Conhecendo o Mundo do Trabalho

Por 05 dias, os jovens participantes do Programa CFSM puderam trocar 

experiências com profissionais da Fábrica Carioca de Catalisadores e da Unidade 

SESI/ SENAI de Santa Cruz sobre as áreas de Logística e Administração, além de 

oportunidades de empregabilidade e novos cursos para seguirem em seu processo

de aperfeiçoamento profissional e pessoal. 



Conhecendo o Mundo do Trabalho

Romulo Coutinho Pinheiro, da turma 4 de Logística, sobre a Palestra Cadeia de
Suprimentos ou Suplly Chain:

“Aprendi mais ainda sobre o Supply Chain, foi um aprendizado a mais porque o professor
Abimael também nos orientou sobre o Supply Chain.”

Manuella Pereira de Almeida, da turma 1 de
Administração, sobre a Palestra Comunicação
Corporativa e Imagem Pessoal:

“Aprendi conceitos básicos em que muitas das vezes
minha mente não estava aberta para entender

Roberta de Jesus Silva, turma 4 de Logística, sobre
a Palestra Programas e Softwares Utilizados nas
Empresas como ERP, WMS:

“Os softwares e ferramentas adequadas tornam
algumas coisas mais fáceis nos processos das
empresas, mas nada substitui a experiência e
dedicação dos funcionários.”



37%
Dos jovens participantes dos 
cursos no 1º semestre foram
inseridos no mercado de trabalho

Empregabilidade 2021

Resultado parcial – 10/09/21.

40%
Dos participantes das turmas no 
2º semestre foram inseridos



Empregabilidade



100
Para as turmas do 2º semestre

jovens com idade entre 18 e 29 anos estão sendo 
atendidos pelo Programa Com Futuro e Sem Medo.

1.259 Inscritos

CFSM 2021.2





Perfil Socioeconômico

Renda familiar

68%

19%
0%
13%

Até 01 Salário Mínimo
Até 02 Salário Mínimos
Até 03 Salário Mínimos
Não soube responder



EscolaridadeGênero

Masculino Feminino Ensino Médio Completo Ensino Médio Incompleto

61%

39%
47%

53%



Tipo de acessoAcesso a internet

Sim Não Banda larga em casa Wi-fi compartilhado 4G

14%

100% 40%

46%



Encontro Presencial de 
Desenvolvimento Pessoal



Museu de Arte do Rio



Oficina de Elaboração de Curríc



Estudando em casa



194
Formandos de 
200 jovens que iniciaram os cursos.



SerCidadão 
Universitário
O Programa SerCidadão Universitário atende jovens e
adultos com idade a partir dos 16 anos, que já tenham
concluído o Ensino Médio ou estejam cursando o 3º
ano, com foco na preparação para o ENEM e o
vestibular da UERJ, o programa oferece também
atividades de Planejamento de carreira.

Em 2021 o SCUni foi ofertado através dos aplicativos do
Google for Education.



335
Inscritos

80
Atendidos



435
Inscritos

40
Atendidos



Perfil Socioeconômico

Renda familiar

61%
31%

3% 5%

Até 01 Salário Mínimo
Até 02 Salário Mínimos
Até 03 Salário Mínimos
Não soube responder



EscolaridadeGênero

25%

75%

Masculino Feminino

86%

14%

Ensino Médio Completo Ensino Médio Incompleto



Resultados vestibular 2021

39
jovens, efetivamente inseridos na 
universidade.



A Mostra de Profissões é um evento que a
SerCidadão vem realizando nos últimos anos e
tem como objetivo não somente apresentar as
diversas carreiras, mas também despertar em
nosso público habilidades necessárias para seu
desenvolvimento como profissional e estudante.
Neste sentido, os painéis com os profissionais
contribuem para diálogos a respeito de sua área
atuação intercaladas com a experiência e
trajetória pessoal na vida acadêmica e
profissional.



4a Mostra de Profissões



JovemAprendiz
SerCidadão

O Programa de Jovem Aprendiz da
SerCidadão atende prioritariamente
jovens que participaram dos Projetos da
instituição, como o Com Futuro e Sem
Medo e o SerCidadão Universitário.
Em 2021 atendemos 16 jovens. As
empresas parceiras efetivaram outros
02 jovens aprendizes após o término do
contrato.



https://www.youtube.com/user/sercidadao1/videos


Prim e ira inic ia t iva de  2021 
com  público e xte rno.



Mid ia t e c a
SOLAR
SALA DE ENCONTROS, LEITURA E ARTES



Ações do Solar em 
2021

CURSOS LIVRES DO 
SOLAR

LIVES NO SOLAR

CLUBE DE LEITURAS

CINEDEBATE

ENCONTRO COM 
AUTORES

EXPOSIÇÕES



Produto das
Oficinas

Para visitar a exposição acesse 
o link: 
https://sites.google.com/sercidad
a.../corposcriacrticos/expo

https://sites.google.com/sercidadao.org.br/corposcriacrticos/expo?fbclid=IwAR1IcmhT3PGPz19GH5RPZHjWOne9sZIKwFN8i80SkDyzY3LLc_6pomFPfQY




Clube de leitores e Encontro com os autores





Lançamento das 
publicações



No mês de aniversário da SerCidadão realizamos a primeira Edição da Festa
Literária do Oeste do Rio, que reuniu escritores e artistas de diversas regiões da
cidade em duas semanas de evento. A programação foi totalmente on-line,
composta de lançamentos de livro e bate-papos com autores e
empreendedores do universo do livro.





LanCasa
Parte do público atendido pela 
SerCidadão não tem equipamentos
para acesso a internet ou conexão de  
boa qualidade. Para suprir essa
demanda, a instituição adaptou a sede
com pontos de acesso a internet e 
criou a LanCasa, equipada com 
notebooks, com utilização agendada e 
seguindo todos os protocolos
sanitários durante a pandemia.



243

Entre  Fe ve re iro e  De ze m bro a  
La nCa s a re ce be u

USUÁRIOS 

O b s : Em ra z ã o d a s  re s t r iç õ e s d e  c irc u la ç ã o e m  

a b ril,  o  e s p a ç o fic o u fe c h a d o a té o  d ia 0 7 /0 5 .





O que é o projeto?
Este projeto visa contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico de 
comunidades e regiões do Estado do Rio de 
Janeiro capacitando prioritariamente para 
setor do comércio de Bens, Serviços e 
Turismo. 

Direcionado a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, o projeto busca 
facilitar o acesso à empregabilidade e 
geração de renda por meio da formação 
profissional, do empreendedorismo e 
ações de cidadania. 



Objetivos do projeto
> Construir dados/indicadores e metodologia de avaliação para intervenções de
inclusão produtiva na base da pirâmide empreendedora

> Aumentar renda da população vulnerável por meio do empreendedorismo

> Formar profissionalmente 800 pessoas em situação de vulnerabilidade
( quatro núcleos do convênio Senac e Sebrae)

> Mobilizar as comunidades e modificar o modelo de atuação profissional de seus
integrantes

> Diminuir a alta taxa de desocupação, por meio da formação profissional

> Auxiliar na descoberta de oportunidades de empreendedorismo

> Dar acesso aos serviços do Sebrae e Senac

> Atuar nas vocações regionais das localidades



Perfil dos alunos
Núcleo  

Santa Cruz

79,5%

Mulheres

63,3%

Ens. Médio 
Comp.

36,3%

Cor Preta

31 anos

Idade média

Fonte: Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises - IFEC RJ|Base de cadastro e inscrição do Projeto Impulsiona RJ.

54%

Não Recebem 
Benefício do 

Governo

67%

Não 
Trabalham

R$ 695

Renda Média 
do Trabalho         
dos que Trabalham 

Atualmente



Resultados 2021



Campanha de ajuda emergencial para Santa Cruz, Sepetiba e Paciência.

2021



A campanha atua no atendimento social emergencial de famílias em situação de extrema 
vulnerabilidade social em comunidades de Santa Cruz, Sepetiba e Paciência, zona oeste do Rio 
de Janeiro, região onde reside 41% da população do município e com os menores Índices de 
Desenvolvimento Humano da cidade.

Nossa atuação é pautada na cooperação e integração, sendo realizada em parceria com 
mobilizadores, coletivos e instituições da região, fortalecendo a atuação em rede, garantindo o 
atendimento para quem mais precisa.



COMUNIDADES ATENDIDAS

Conjunto Antares, Conjunto 

João 23, Conjunto Liberdade, 

Conjunto São Fernando, 

Conjunto 61, Urucânia, 

Cesarão, Aço, Rollas, 

Conjuntos no Jesuítas Lote 2, 

João 23 - Invasão, Vitor 

Dumas, Horto Florestal, Nova 

Sepetiba, Guaratiba, Pingo 

D´água e Mangueirinhas



famílias 
beneficiadas

4.304
Kits de Limpeza (Sabão, detergente, 
água sanitária, esponja e desinfetante)

100 
toneladas de 

alimentos

111

Nº de Cestas

8.439

2021

410
Crianças beneficiadas 

nas campanhas de Natal e 
Dia das Crianças



2021

das famílias cadastradas
têm a mulher como principal
responsável pela renda

Perfil das famílias
atendidas pela campanha

88%

85% sem vínculo
empregatício formal

dos cadastrados se 
autodeclaram pretos
ou pardos85%

são beneficiários de 
programas sociais
como bolsa família

74%



Ações de Prevenção

Nesse período, também promovemos e apoiamos ações 
de conscientização e prevenção contra o Covid-19 no 
centro de Santa Cruz, no Antares e Conjunto Jesuítas.



Ação de mapeamento e cadastro



Entrega de cestas nas comunidades





Dia das crianças e natal solidário

Com apoio dos voluntários Gerdau, a campanha Ser Solidário beneficiou 
213 famílias que além de receber as cestas de alimentos do mês, tiveram a 
surpresa de um presente para os filhos. A ação beneficiou 300 crianças de 
das comunidades do Rodo, Antares e Favela do Aço.



Dia das crianças e natal solidário



Entre ga s e  re ce bime ntos de  
doa çõe s



1 - Apresentação do parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2021

2 - Aprovação do balanço Patrimonial 2021 / Relatório da Auditoria independente 2021;

3 - Apresentação do planejamento 2022;

4 - Apresentação das Atividades realizadas em 2021 e atividades em curso 2022;

5 - Assuntos Gerais.

Assembleia Geral Ordinária – Ser Cidadão 
07/04/2022



Relatório
Financeiro 
2021



Parecer Fiscal do 
Conselho Fiscal



Ser Cidadão

Acompanhamento Orçamentário - Resumo Geral (Receita-Despesa)

Período: Jan a Dez 2021



Ser Cidadão

Acompanhamento Orçamentário - (Resumo Financeiro)

Período: Jan a Dez 2021



Ser Cidadão
Acompanhamento Orçamentário
Conciliação Bancária
Período: Jan a Dez 2021



Ser Cidadão

Planejamento Orçamentário - Resumo Geral

Período: Jan a Dez 2022

Valores em R$/Mil



Ser Cidadão

Planejamento Orçamentário - Receita por Projeto

Período: Jan a Dez 2022



Ser Cidadão
Planejamento Orçamentário 
Despesa por Projeto
Período: Jan a Dez 2022



Parceiros
Institucionais



Apoiadores em Projetos 



Fale conosco
Telefone
21 2221-8830

Site
www.sercidadao.org.br

Facebook Instagram
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