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RESULTADOS
QUADRIMESTRAIS
REFERENTES ÀS DOAÇÕES E AO SERVIÇO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO CULTURAL ALTERNATIVA - 2021

Apresentação
Este relatório de doações e serviço
social tem como finalidade apresentar o
material financeiro referentes aos
meses de Janeiro, Fevereiro, Março e
Abril de 2021.
O documento conta com gráficos para
ilustrar a receita e as despesas da ONG
OCA,
informações
sobre
os
atendimentos e ações realizadas no
mês de Maio (inlcuindo o drive-thru de
Dia das Mães e a Campanha SOS
Manaus).

Atendimento Online
No primeiro quadrimestre deste ano, disponibilizamos atendimentos
online em consequência à pandemia da Covid-19.
Os serviços oferecidos abrangem a Psicologia, Psicopedagogia,
Pedagogia,

Fisioterapia,

Fonoaudiologia

e

Assistência

Alimentar.

Devido à pandemia, passamos a considerar, para o atendimento do
Serviço Social, adultos e pessoas não deficientes que não tenham
condições financeiras para assumir despesas do sistema pago de
psicologia.
Nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 49 inscrições para os serviços
de atendimento da ONG. Tendo como maioria os seguintes estados: Rio de Janeiro,
com 31 inscrições, e São Paulo, com 10. Outros estados que receberam cadastro
foram: Bahia (5 inscrições), Amazonas, Mato Grosso do Sul e Amapá, com uma
inscrição cada. Ao analisar separadamente as áreas, a mais procurada foi Psicologia,
com 18 inscritos, seguido por Psicopedagogia com 5 e Cestas básicas com 3. Terapia
Ocupacional e Fisioterapia registraram apenas uma inscrição cada.

Resultados

Total de Receita
A receita é composta por
doações em espécie e
depósitos bancários.
Sendo assim, o resultado
financeiro apresentou a
receita
do
primeiro
quadrimestre
de
2021
com a soma de 95.450
reais.

Total de Despesas
As
despesas
são
formadas pelas gastos
mensais - como conta de
água, luz e o pagamento
de funcionários.
Nesse
sentido,
despesas somaram
total de 87.267 reais.

as
um

Serviço Social

Ação no Dia das Mães

A ação de Dia das Mães 2021,
ocorreu no espaço físico da OCA.
Devido

à

pandemia,

foi

preciso

elaborar algo que respeitasse as
normas sanitárias de distanciamento
social. Então, planejamos um drivethru de cestas básicas e mimos
para as mães.
No

total,

foram

distribuídas

11

cestas básicas para as mães, junto
de

uma

caneca

recheada

bombons como brinde.

de

SOS Manaus

A

campanha

realizada

SOS

em

FEAPAES-AM

Manaus

parceria

foi

com

(Federação

a

das

“Associações de Pais e Amigos
dos

Excepcionais”),

propósito

de

com

entregar

o

cestas

básicas em dois municípios Tefé e Autazes.
Para o município de Tefé, foi
criado um link de cadastro para
organizar

a

doações

das

distribuição
famílias

que

das
se

inscreveram.
É possível ver os registros das
famílias

de

Autazes

que

receberam nossas doações nas
redes sociais.

RESULTADOS
QUADRIMESTRAIS
REFERENTES ÀS DOAÇÕES E AO SERVIÇO
SOCIAL
ORGANIZAÇÃO CULTURAL ALTERNATIVA - 2021

Apresentação
Este

relatório

quadrimestral

apresenta informações dos meses de
Maio a Agosto sobre os atendimentos
fornecidos pela ONG OCA, as novas
parcerias com outras instituições,
ações em Manaus, Hackaton, serviço
social e o financeiro da Organização.

Atendimento
Fisioterapia
2 encaminhamentos

Cestas básicas:
3 encaminhamentos

Psicopedagogia:
14 encaminhamentos

Psicologia:
19 encaminhamentos

Serviço Social:
30 atendimentos

Legenda: acima, os atendimentos da ONG OCA resultam em 48 inscrições referentes aos meses citados.

Parcerias
Fundação Santa Cabrini
A nova parceira da OCA, tem como missão
reinserir

socialmente

os

apenados

em

regime aberto e semi aberto.
A

ONG

irá

colaborar

oferecendo

atendimentos e apoio com cestas básicas
para esses apenados e seus familiares que
necessitarem de ajuda.
Nessa parceria, as pessoas assistidas pela
OCA podem inscrever-se para os cursos
oferecidos pelos parceiros da FSC.

Universidade
Almeida

Veiga

de

A Veiga de Almeida, junto com a ONG OCA,
estão

abrindo

estágios

na

área

de

Psicopedagogia.
A Universidade também oferece desconto
para os colaboradores da ONG em cursos de
graduação e pós graduação.

Projeto MARI'S
Projeto Mari’s atende povos indígenas portadores ou não de deficiência. Atualmente está
passando por dificuldades.

A ONG OCA atenderá de forma remota e futuramente em uma unidade presencial em São
Gabriel da Cachoeira.

SOS Manaus

A campanha SOS Manaus continua

A campanha teve um total de 150

atuando desde o início da pandemia, em

inscritos

parceria com a FEAPAES-AM (Federação

Fevereiro

das “Associações de Pais e Amigos dos

atendidas pela Instituição e 90 cestas

Excepcionais”), nos municípios de Tefé,

básicas entregues.

pelo
a

site,

no

Agosto;

período
104

de

famílias

Humaitá e Manaus.
A equipe da Força Tarefa analisou nos
Com

o

propósito

de

oferecer

últimos seis meses a segurança alimentar

atendimentos de Fisioterapia, Psicologia,

das famílias nas regiões assistidas e

Fonoaudiologia,

Psicopedagogia,

concluiu que: cerca de 70% não recebem

Assistência Social e entregas de cestas

metade de um salário mínimo; 10%

básicas, fraldas descartáveis e materiais

recebem pouco mais de um salário

para os serviços de psicopedagógico e

mínimo, mas não conseguem suprir as

fisioterapêutico.

necessidades básicas; 20% não possuem
nenhuma renda.

SOS Manaus
O presidente da OCA, André Nogueira,
mobilizou

a

ação

no

Amazonas

pessoalmente nos dias 20, 21 e 22 de
agosto, visitando famílias assistidas pela
OCA e participando do Evento Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla da APAES.

Hackaton Social da OCA
O

"hackaton",

originado

do

inglês

Foi trabalhado o processo de iniciativa,

"hackathon" (maratona de programação),

organização

foi aplicado no Brasil para designar

implementar o novo projeto elaborado pela

dinâmicas

equipe OCA.

cooperativas

entre

várias

e

planejamento

para

pessoas.
O evento contou com a participação de
A ONG OCA, então, participou de uma

integrantes da OCA dos setores de Marketing,

mentoria que auxilia na execução de

Captação de PJ (Pessoas Jurídicas) e o próprio

novos

presidente da organização.

projetos,

Organizações
Cimentos.

ASID

realizado
e

a

pelas

Votorantim

Resultados

Total de
Receita

R$30.640

A receita é composta
por
doações
em
espécie e depósitos
bancários.
Então, no total dos
meses de nos meses de
Maio, Junho, Julho e
Agosto de 2021, a
receita foi resultou a
soma de 118.150 reais.

R$28.762
R$25.295

R$29.079

Maio

R$26.880

R$21.985

Maio

Junho

R$29.715

Julho

R$28.716

Agosto

Total de
Despesas
As
despesas
são
oriundas
de
gastos
mensais - como conta
de água, luz e o
pagamento
de
funcionários.

Junho

Julho

Agosto

Portanto, as despesas
somaram um total de
102.924
reais
nos
meses
de
Maio
a
Agosto.

RESULTADOS
3° QUADRIMESTRE - 2021

Apresentação
Este relatório

tem como finalidade apresentar os resultados

obtidos pela Instituição referentes aos meses de Setembro,
Outubro, Novembro e Dezembro de 2021.
O documento conta com gráficos para ilustrar a receita e as
despesas da ONG OCA, informações sobre os atendimentos e ações
realizadas nos meses informados, incluido as campanhas do Dia
das Crianças e Natal 2021

Receitas
A receita é composta por doações em espécie e depósitos
bancários. Sendo assim, o resultado financeiro apresentou a receita
do terceiro

quadrimestre de 2021com a soma de R$ 104.375,73

(cento e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três
centavos)
R$ 40
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R$ 10

R$ 0

Setembro

Fonte: Zeropaper.com.br

Outubro

Novembro

Dezembro

Despesas
As despesas são formadas pelas gastos mensais - como conta de
água, luz e o pagamento de funcionários. Nesse sentido, as
despesas somaram umtotal de R$ 92.996,17 (noventa e dois mil
R$ 40

R$ 30

R$ 20

R$ 10

R$ 0

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Atendimentos
Durante o 3º Quadrimestre de 2021 foram
realizados 12 inscrições no Projeto OCA
Reabilitação

sendo

realizado

9

atendimentos. o Projeto Força Tarefa
Manaus realizou 9 atendimentos durante
o 3º Quadrimestre em Manaus

Durante os meses de
Março a Setembro de
2021 realizamos o
Projeto Força Tarefa
Manaus realizando
atendimentos da
Equipe da OCA
Reabilitação e entrega
de Cestas Básica
devido a Pandemia de
Corona Virus na Região
de Manaus
uma parceria com a
FEAPAE - AM
(Federação das APAES
do Estado do
Amazonas

O que aconteceu nas Redes !!!!!

SETEMBRO 2021
Comemoramos em,
setembro o dia naciona
do voluntariado
a ONG OCA tem mais
de 40 pessoas
realizando trabalho
voluntário, atendendo
e realizando apoio as
ações de Recursos
Humanos e Marketing
da Instituição.

Comemoramos em,
setembro também o
dia Naconal da Luta
das Pessoas com
deficiencia , Segundo o
IBGE apenas 28,3% das
PCD estão incluidos no
mercado de trabalho.
Seguimos lutando por
um mundo mais justo,
inclusivo e menos
capacitista.

O que aconteceu nas Redes !!!!!

OUTUBRO 2021
Em outubro
recebemos doações de
brinquedos do 28º
GBM do Corpo de
Bombeiros do Estado
do Rio de Janeiro que
entregou para as
nossas crianças
assistidas.

Recebemos doações
também da Empresa
MS Connect
brinquedos que foram
entregues para as
nossas crianças
assistidas no formato
drive thru devido as
restriçoes do Covid 19

O que aconteceu nas Redes !!!!!

NOVEMBRO 2021
Em Novembro
comemoramos o dia da
Consciencia Negra,
data em homenagem à
paopulação negra e a
toda sua luta,
representada por
Zumbi dos Palmares

O Presidente da ONG
OCA participou do
Programa Impacta Rio
da Radio Antena Um
FM com o radialista
Pedro Paulo Chagas,
falando sobre a ONG
OCA e a Campanha de
Natal da Instituição.

O que aconteceu nas Redes !!!!!

DEZEMBRO 2021
Em Dezembro
comemoramos o dia
Internacional da Pessoa
com Deficiencia, a data
tem o objetivo de
concientização a
população mundial
sobre a importancia de
assegurar uma melhor
qualidade de vida a
todos PCDs.

O Portal SRDZ divulgou
a nossa Campanha de
Natal 2021, informando
sobre como ajudar a
Instituição, o Portal
SRDZ é um canal de
noticia e
entreterimento com
grande alcance
nacional e
internacional.

O que aconteceu nas Redes !!!!!

DEZEMBRO 2021

Em Dezembro
recebemos doações de
Brinquedos da Obra
Social Rio Solidário do
Estado do Rio de
Janeiro, agradecemos a
Presidente de Honra
Sra. Analine Castro pelo
apoio e ajuda no natal
de 2021.

Realizamos a entrega no dia 22 de Dezembro de
2021 para as nossas crianças assistidas no formato
drive thru devido as restriçoes do Covid 19

Mensagem de Ano Novo
Chegamos a mais um ano para todos da Organização Cultural Alternativa – ONG OCA
agradecemos a todos que no ano de 2021 ajudaram a Instituição OCA a se manter erguida e
lutando para atender as pessoas mais necessitadas e carentes.
A pandemia de Corona Vírus impactou completamente os atendimentos presenciais da ONG
OCA, com isso precisamos de soluções para continuar os atendimentos e garantir a
segurança dos nossos assistidos, bem como colaborar com as entidades de saúde pública
para impedir a disseminação do Covid 19 no Brasil.
Com isso, adaptamos os atendimentos presenciais para online e conseguimos o ano passado
atender mais de 250 famílias, incluindo famílias do Estado do Amazonas com o Projeto Força
Tarefa Manaus. Realizamos algumas parcerias importantes com a FEAPAES-AM (Federação
das “Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais” do Estado do Amazonas), Fundação
Santa Cabrini, Obra Social do Rio de janeiro - Rio Solidário e Universidade Veiga de AlmeidaUVA.
Passamos por grandes cmudanças no ano passado, e estamos sofrendo com a crise
econômica, onde tivemos apoio do Governo Federal com a adesão do programa do BEM que
ajudou no pagamento de salários dos funcionários por alguns meses e conseguimos manter a
Instituição em 2021. Assim como 2020 o ano passado foi um grande ano do voluntariado da
ONG OCA, tivemos mais de 50 voluntários ativos e mais de 300 inscritos através da
plataforma Atados.
Em 2022 será o ano da ONG OCA, começaremos com energia e contando com o apoio dos
nossos doadores e apoiadores.
Estamos prevendo a volta dos atendimentos presenciais com o Projeto Lar Amélia Dias, um
local para atendimento presencial em Olaria que atenderá as comunidades do Complexo do
Cruzeiro e Complexo do Alemão, onde será realizado uma Vakinha para captação de recursos
para reforma do imóvel e contratação da equipe de atendimentos. Esperamos um 2022 com
muita luta, mas com ajuda de todos conseguiremos atingir nossos objetivos que é o nosso
equilíbrio financeiro e atender mais pessoas com os nossos projetos sociais.
A OCA é mantida pela ajuda das pessoas, sejam físicas e jurídicas, recebemos a ajuda de
todos independentemente de credo, raça, religião, gênero, localização, etc. Obrigado por
tudo e desejamos um FELIZ 2022 com muita PAZ, SAÚDE, FÉ E ESPERANÇA.
ANDRÉ NOGUEIRA
Presidente da ONG OCA

