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Relatório de Atividades - 2021

A finalidade deste relatório é conceder informações às pessoas físicas, jurídicas, instituições e
Ministério Público sobre as ações da Fundação Maçônica Educacional faz e como emprega os
recursos. Este relatório apresenta os resultados e valores além de apresentar a instituição,
seus projetos e principais atividades realizadas. As informações aqui relatadas referem-se ao
1º trimestre do exercício de 2021.
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1 Palavras Iniciais
Encerramos o ano de 2020 com grandes
desafios.
Conforme
definido
em
Assembleia, ainda em dezembro fizemos a
mudança de endereço da sede
administrativa da FME para o endereço da
Avenida Baltazar de Oliveira Garcia 2132,
área 9, localizada dentro do Vida Centro
Humanístico.
Trabalhamos intensamente para promover
melhorias e adequações no espaço a fim de
deixa-lo mais agradável para todos. Ainda
há muito o que fazer, mas hoje estamos
instalados em um ambiente com quatro
salas multiuso, sendo uma com capacidade
de até 60 pessoas e, em breve, uma sala de
informática com mais de 20 computadores
pronta para atender as demandas dos
cursos e da comunidade.
Iniciamos o ano com um planejamento
ambicioso, agregando programas sociais e
projetos em nosso planejamento, na busca
de desenvolvermos um trabalho focado e
direcionado
para
crescimento
e
fortalecimento da nossa FME.
Atualmente
temos
cinco
projetos
submetidos aguardando avaliação e
aprovação:
1. Português
para
Estrangeiros:
Aproximando as Pessoas – 3ª
edição (SICREDI)
2. Juventude pós Pandemia –
Perspectivas para o Futuro dos
Jovens do Município de Lajeado/RS
(Instituto BRF)
3. Projeto Nova Geração – um olhar
para o futuro (SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ESPORTES)
4. Projeto Entre linhas, agulhas e
pontos, ressignificando a vida em
parceria com a Casa da Amizade das
Senhoras Rotarianas (SECRETARIA
MUNICIPAL
DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ESPORTES)
Além
de
estarmos
iniciando
o
planejamento das ações do Projeto
Juventude Assistida para o ano.
Permanecemos com as limitações impostas
pela pandemia da COVID-19 que ainda
produz impactos profundos na vida de
todos nós e concentrados em minimizar os
efeitos que essa pandemia ocasionou na
vida das pessoas mais necessitadas,
atendendo o Programa Família Haitianos –
com acolhimento e distribuição de
alimentos, roupas, produtos de higiene e
limpeza atendendo mais de 150 famílias
nas dependências do Vida Centro
Humanístico.
Todas as atividades realizadas atendem o
protocolo de recomendações de higiene,
saúde e distanciamento.
Permanecemos trabalhando para a
renovação da nossa identidade visual no
site, facebook e Instagram a fim de
disponibilizar um espaço mais dinâmico e
útil.
Enfim, os desafios não param e todos os
componentes da FME e seus colaboradores
estão empenhados no cumprimento do
planejamento para 2021
.
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2 A FME
A Fundação Maçônica Educacional - FME,
entidade civil, com personalidade jurídica
de direito privado, que presta Assistência
Social, e que possui caráter Filosófico,
Cultural, sem fins lucrativos, com sede em
Porto Alegre, RS, registrada no 1º
Tabelionato de Porto Alegre, RS, no livro
129-A, à fl.40 - foi instituída pela Grande
Loja Maçônica do Rio Grande do Sul em 05
de abril de 1983, com o objetivo de
propugnar pelo desenvolvimento e
aperfeiçoamento do ensino de 1º e 2º
graus e do Ensino Técnico Profissional, bem
como a mantença de estabelecimentos de
ensino e educação, e desenvolver projetos
de ensino, pesquisas e treinamento,
contribuindo para o desenvolvimento e
prática
da
solidariedade
humana,
promovendo o respeito à dignidade e às
liberdades fundamentais do homem,
incentivando a mobilização de recursos
particulares e públicos, para a sua efetiva
realização e dentro dos princípios que
norteiam a Instituição Maçônica.
Inspirada nos princípios da Maçonaria e
tendo em vista a ordem jurídica vigente, a
FUNDAÇÃO MAÇÔNICA EDUCACIONAL FME tem por objetivos:
a. Proporcionar ensino em educação
infantil,
profissional,
ensino
fundamental, ensino médio e
superior, bem como a mantença de
estabelecimentos de ensino e
educação, adequada à lei de
diretrizes e bases da educação
nacional;
b. Desenvolver projetos de ensino,
pesquisas e treinamento, divulgar
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c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.

l.

técnicas vinculadas aos diversos
campos científicos e culturais, bem
como na área de saúde;
Participar e contribuir para o
desenvolvimento e prática da
solidariedade humana;
Estimular a compreensão dos
direitos e deveres da pessoa
humana, do cidadão, da família e
dos grupos que compõem a
comunidade;
Promover o respeito à dignidade e
às liberdades fundamentais do
homem;
Fortalecer a unidade nacional e
solidariedade internacional;
Propiciar
o
desenvolvimento
integral
e
harmônico
da
personalidade do ser humano e
participar na obra do bem comum;
Promover o preparo do indivíduo
para alcançar o conhecimento dos
recursos científicos e tecnológicos
como fundamentos para vencer as
dificuldades do meio;
Participar da preservação e
expansão do patrimônio cultural;
Condenar qualquer tratamento
desigual por motivo de convicção
filosófica, política ou religiosa ou
mesmo por qualquer preconceito
da classe social ou raça;
Desenvolver ações que valorizem e
qualifiquem o ser humano como ser
individual e social;
Valorizar a juventude e o idoso em
toda a sua potencialidade;

m. Colaborar com os setores artísticos,
recreativos
e
esportivos
relacionados com o ensino e o bem
estar social;
n. Promover
atividades
socioeconômicas
que
proporcionem atendimento de suas
finalidades;
o. Manter intercâmbio com o Poder
Público
e
a
comunidade,
promovendo manifestações e
ações
de
cooperação
e
solidariedade;
p. Cooperar com o Poder Público na
missão de amparar os menos
afortunados, dando assistência
educacional gratuita;
q. Propugnar pela cultura científica e o
desenvolvimento
técnico,
especialmente quanto à formação
profissional, em todos os níveis de
ensino e tipos de atividades do ser
humano.
r. Executar serviços, programas,
projetos
e
benefícios
socioassistenciais,
de
caráter
continuado,
permanente
e
planejado.
s. Prestar assistência social.

Assistida já tem grandes histórias de
sucesso para contar.
•
Dia da Solidariedade – Um dia
inteiro com atividades voltadas às
comunidades
carentes.
Ações
de
solidariedade planejadas para ocorrerem
em datas especiais como Dia da Filantropia
e Ação Solidária. Esse projeto é o exercício
da cidadania da Família Maçônica.
•
Natal 1000 - Doação de brinquedos
e donativos que estimulem a criatividade e
a paz entre nossas crianças. Esta ação
atinge um número de 1000 crianças
beneficiadas/ano.
•
Sonho de Liberdade – Quatro
Edições - esse projeto permitiu aos
detentos do sistema prisional uma
qualificação profissional, buscando a sua
reintegração social, reduzindo, assim,
substancialmente, a reincidência das
mesmas e a sua reinserção no mercado de
trabalho. Em quatro edições foram
contemplados os Presídios Femininos: de
Porto Alegre, Guaíba e Torres e Masculinos
de Charqueadas, Passo Fundo e Porto
Alegre (semiaberto). AO TODO FORAM
CONTEMPLADOS
COM
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES MAIS DE 700
DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL
FECHADO E SEMIABERTO.
•
Projeto Artístico e Cultural Luís
ARTÉRIAS DE ATUAÇÃO
Arias – Exposição de Pintura – Este projeto
• Educação, Cultura e Formação;
objetivou promover e divulgar a produção
• Expansão;
artística internacional; e garantir o acesso
• Relações com a Sociedade; e
democrático
aos
bens
culturais,
• Solidariedade.
familiarizando os visitantes com o universo
das artes visuais.
•
Centro da Juventude Rubem Berta Tratou-se de uma proposta para a
ALGUNS PROJETOS REALIZADOS
implantação,
manutenção
e
a
•
Juventude Assistida – Drogas
institucionalização de um Centro da
Nunca. Educação e Profissionalização
Juventude no Território Rubem Berta, em
Sempre! - Usando ferramentas de
Porto Alegre, onde foram contemplados
interação com os jovens como teatro,
adolescentes e jovens, de 15 a 24 anos,
palestras, shows, competições esportivas e
anualmente,
em
situação
de
concursos de redação, o projeto Juventude
vulnerabilidade social. O CJRB ofertou
Página 7 de 28

cursos profissionalizantes na área da
Gastronomia, Garçom e Garçonete,
Informática, Maquiagem, Customização de
Roupas,
Artesanato,
Recepcionista,
Iniciação a Fotografia, entre outros;
oficinas artísticas e culturais: dança, teatro,
canto e violão; Oficinas esportivas: vôlei,
basquete, futsal e jogos de raciocínio;
Curso de Idiomas, Inglês e Espanhol;
reforço de matemática e
língua
portuguesa, acompanhamento para EJA,
NEEJA, Enseja, preparatório para Enem;
encaminhamento para emprego e estágios,
além de trabalhar junto aos jovens
questões referentes a preparação para
emprego e estágio e estímulo ao
crescimento
individual.
Estamos
trabalhando intensamente com o objetivo
de desestimular o uso inicial de drogas
lícitas e ilícitas, bem como outros vícios que
atrapalham a vida socioeconômicoemocional do indivíduo e daqueles do seu
convívio, incentivando a prática de bons
hábitos como: amor próprio, confiança,
responsabilidade,
cordialidade,
pontualidade, assiduidade, resultando no
fortalecimento dos vínculos entre os jovens
e suas famílias. Realizamos Oficinas de
Cultura de Paz e Comunicação Não Violenta
e Oficinas de Mediação de Conflitos e
Práticas
Restaurativas.
Foram
contemplados no Ano I de execução 738
jovens e no Ano II 634, totalizando 1372
jovens atendidos no Programa de
Oportunidades e Direitos do CJRB,
SUPERANDO A META ESTIPULADA DE 1350
JOVENS.ESSE CONVÊNIO FOI ENCERRADO
EM OUTUBRO DE 2019.

POLÍTICA DE ATUAÇÃO
A FME promove oportunidades de
desenvolvimento social, educacional,
cultural e profissional nas áreas de
influência de projetos e programas, por
meio do apoio coordenado a ações e

investimentos de diversas naturezas,
priorizados com base no planejamento e
pactuação territorial e na atuação
integrada da iniciativa privada, do poder
público e dos demais agentes interessados,
sempre com foco no desenvolvimento
pessoal, resgate da cidadania e
desenvolvimento de potencialidades dos
participantes a fim de promover atividades
produtivas, geração de empregos, geração
de receitas e externalidades sociais e
ambientais.
Atua de forma mais abrangente, integrada
e solidária no desenvolvimento de
campanhas para atendimento a pessoas
em situação de vulnerabilidade nas áreas e
regiões necessitadas, repassando insumos
e bens arrecadados nas campanhas.

ÉTICA PROFISSIONAL
A Fundação Maçônica Educacional - FME
tem as suas ações orientadas por um
conjunto de valores que observam os mais
elevados padrões éticos e morais. Todos os
administradores, empregados, estagiários
e
voluntários
da
Fundação
("Colaboradores") são responsáveis pela
disseminação desses princípios, devendo,
assim, conduzir as ações da Entidade. São
Princípios fundamentais da Fundação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Respeito às pessoas;
Respeito ao Meio Ambiente;
Responsabilidade Social;
Respeito às leis e normas em vigor;
Respeito aos contratos de que
sejamos parte;
Integridade;
Honestidade;
Transparência;
Satisfação do Beneficiário;
Qualidade em tudo que fazemos;
Melhoria contínua;
Inovação constante;
Foco em resultados;

•
•
•

Dedicação ao trabalho;
Crescimento profissional;
Disciplina,
planejamento,
organização e implementação
responsável.
A utilização de padrões éticos e morais, no
exercício das suas atividades institucionais,
assegura a credibilidade da Fundação junto
aos diversos públicos e agentes com os
quais se relaciona. A imagem positiva e
íntegra da Fundação é um patrimônio de
seus beneficiários, colaboradores e
comunidade, sendo fruto direto do
comportamento e do compromisso, de
todos os seus Colaboradores, com os
princípios estabelecidos nesse Código de
Ética, podendo ser acessado, na íntegra,
em link específico, disponibilizado no site
institucional.

•

POLÍTICA DE INTEGRIDADE

•

Os valores e princípios éticos que
determinam a conduta profissional do
Presidente, de cada Conselheiro, Diretor,
Colaborador, faça ele parte do quadro
diretivo, funcional, ou figure como um
terceiro,
direta
ou
indiretamente
relacionado à Fundação Maçônica
Educacional - FME, nos relacionamentos
profissionais internos e externos são
exemplificados pelos seguintes objetivos:
• Imprimir e manter o respeito,
conforme
a
estrutura
organizacional da FME;
• Promover relações alicerçadas na
cordialidade, na honestidade e no
respeito com os concorrentes,
clientes e parceiros da FME,
cumprindo as regras estabelecidas
para este fim;
• Conduzir os projetos desenvolvidos
pela FME de modo a primar pelo
seu equilíbrio econômico e
financeiro;

•

•

•
•
•

•

•
•

Tornar a FME exemplo de fundação
em razão dos compromissos éticos
previstos nesta política;
Envolver todos os colaboradores,
dirigentes ou não, conselhos ou
comissões com a integridade da
FME contra fraudes, desvios e
outras práticas ilícitas;
Cumprir
os
padrões
éticos
estabelecidos neste documento por
todos a todos os agentes internos e
sua promoção junto a agentes
externos;
Manter treinamento sobre a
presente política;
Analisar periodicamente os riscos
de quebra de integridade bem
como políticas de mitigação;
Manter registros contábeis que
permitam a transparência das
operações;
Proceder com o aprimoramento de
uma política antifraude em
licitações;
Disponibilizar
um
canal
independente de recebimento de
denúncia sobre descumprimento
do
presente
programa
de
integridade;
Proceder com medidas disciplinares
em caso de violação e de proteção
dos denunciantes de boa-fé;
Instituir
mecanismos
que
interrompam práticas lesivas e
irregularidades tão logo detectadas
e remediação de eventuais danos;

Os valores, regras e políticas adotadas pela
FME estão disciplinados no Código de Ética
e Conduta, o qual viabiliza evidenciar,
reforçar e disciplinar os valores éticos da
Fundação, sua identidade organizacional e
os princípios que orientam a condução de
suas atividades por seu Presidente,
Conselheiros, Diretores, membros de
comitês,
empregados,
estagiários,
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aprendizes, voluntários, consultores,
assessores, coordenadores de projetos,
pesquisadores, fornecedores de bens e/ou
serviços, parceiros de negócios e demais

colaboradores
que
mantém
relacionamento com ela, podendo ser
acessado
em
link
específico,
disponibilizado no site institucional.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão

Visão

Valores

•A FME, entidade Educacional e Cultural Laica, Filantrópica e Beneficente, busca promover a Educação e
Formação do Individuo, do Cidadão e da Família, em todos os níveis, no intuito da conquista do Progresso,
Dignidade e Valorização dos Princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

•Ser uma Instituição Educacional de Referência, reconhecida pela sociedade por seus valores éticos, morais e
educacionais no desempenho da sua missão, que promove ações educativas e sociais a fim de proporcionar
condições para que as pessoas resgatem seus valores, sua autoestima e sejam agentes de transformação de suas
vidas.

•Educação Laica;
•Cultura;
•Filantropia e Solidariedade;
•Liberdade, Igualdade e Fraternidade;
•Cidadania;
•Excelência;
•Integridade;
•Sustentabilidade;
•Transformação;
•Diversidade;
•Criatividade;
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3 Tributo
Nunca estamos preparados para nos despedir para sempre de alguém, mesmo sabendo que
faz parte da vida. Em 20 de março de 2021 nos despedimos do Presidente José Nivaldo
Brissuella Brum, que passou a fazer morada no Oriente Eterno.
Apaixonado pela Educação levava como ideal as palavras de Pitágoras: “Educai as crianças
para que não seja necessário punir os adultos” e dedicaste teu amor e carinho para edificar
com bases fortes a Fundação Maçônica Educacional – FME com o objetivo de promover a
Educação das crianças e jovens e oportunizar um novo caminho.

Fica aqui nossa gratidão por teres compartilhado tua vida, tuas histórias, teus sonhos, teu
amor incondicional por Uruguaiana (tudo de bom tinha origem lá), planos e sorrisos e a
certeza de que tuas ações deixaram um legado que nos inspira a sonhar mais, aprender mais,
fazer mais e nos tornarmos mais.
As sementes que plantastes germinaram em nossos corações e assumimos o compromisso de
continuar a fazer da “nossa” Fundação Maçônica Educacional - FME uma entidade
reconhecida pela sociedade por seus valores éticos, morais e educacionais.
Equipe FME
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4 Fases de um Projeto e Atuação da FME

•Prospecção e identificação de oportunidades de projetos e serviços
compatíveis com a MISSÃO e OBJETIVOS da FME.

Prospecção

Elaboração do
Projeto

Captação de
Recursos

Gestão de
Projetos

•Elaboração de propostas de acordo com as especificidades do projeto e
demais aspectos de gestão, tais como: prazos, custos, fluxo de caixa,
aquisições de bens e serviços, prestação de contas e outros, na elaboração
da proposta.

•Apresentação da FME e demonstração do papel da Fundação como
articuladora junto as instituições para a busca de recursos para a execução
do projeto, bem como soluções técnicas, de pesquisa, inovação, de ensino
e consultorias.

•Gestão técnica, administrativa e financeira propriamente dita dos projetos.
Nesta fase a FME administra os recursos ecebidos,promove as aquisições e
contratações necessárias, controla a execução técnica dentro dos prazos
estabelecidos e a execução financeira conforme o Plano de Aplicação
previamente aprovado, registra as informações em sistemas e prepara a
documentação para a prestação de contas em estreito relacionamento
entre a equipe técnica, o agente financiador e os órgãos de controle.
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5 Atividades Realizadas no Primeiro Trimestre de 2021
O planejamento da FME baseia-se no atendimento das artérias da atuação seguidas pela fundação:
•
•
•
•

Relações com a Sociedade
Expansão;
Solidariedade; e
Educação, Cultura e Formação.

3.1 Relações com a Sociedade
QUE?
Participação
em duas
Assembleias
da GLOJARS
Realização
de
Assembleias
da FME:
AGO e AGE

Divulgação
das ações da
FME

PORQUÊ?
Para ficar
atualizado com
as atividades
da
Para dar
conhecimento
das ações e
projetos
realizados e
submeter a
aprovação dos
conselhos e/ou
associados.
Dentro da
política de
transparência
da FME a fim
de dar
conhecimento
aos associados
e
colaboradores
das ações da
FME.

QUEM?
GLOJARS
FME

COMO?
A partir de
convocação da
GLOJARS.

QUAND0?
A partir de
convocação da
GLOJARS

ONDE?
Em local estabelecido pela
Grande Loja

Direção FME
Conselho
Administrativo
Conselho Fiscal
Associados

Organização
interna a partir
de demandas
ordinárias ou
extraordinárias.

Em data préagendada e a
partir de
convocação da
presidência da
FME

Em local estabelecido pela FME
de forma presencial ou virtual.

Equipe FME

Disponibilização
na rede social
dos relatórios,
certificações,
fotos, notícias,
campanhas e
atualizações.

Sempre que
houver alguma
informação a
ser
disponibilizada.

Redes sociais:
Instagram:
https://instagram.com/fundacao
maconicaeducacional
Face:
Site: www.fme.org.br

TOTAL
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QUANTO?
Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.
Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

OBSERVAÇÕES
Prevista para o final do primeiro
semestre de 2021

Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

As notícias e acontecimentos da FME
têm sido publicadas nas redes sociais
semanalmente a fim de manter
associados e colaboradores a par dos
acontecimentos.

Prevista para maio de 2021 com
possibilidade de ser virtual em
função da pandemia.

3.2 Expansão
QUE?
Fortalecimento
da marca da FME

Divulgação dos
produtos e
serviços

PORQUÊ?
Para dar mais
visibilidade e
confiança aos
associados

QUEM?
Equipe FME
Apoio Profissional

COMO?
• Reformulação
da página web
• Atualização do
Instagram,
facebook e
twiter
• Atualizar a lista
de e-mails
• Ofertar
materiais ricos
para consulta e
downloads
Impressão de
flyers, banners e
adesivos

QUAND0?
A partir de
janeiro de 2021

ONDE?
Sede FME

QUANTO?
Disponível:
R$ 4.500,00

OBSERVAÇÕES
Estamos realizando a cotação de valores para
a alteração de layout.
Em processo de seleção de materiais para
consulta e downloads

Utilizado:

Para divulgação
das ações e da
FME e atrair
novos parceiros

Equipe FME

A partir de
janeiro de 2021

Sede FME

Disponível:
R$ 2.000,00

Atrair novos
parceiros/
convênios

Para conseguir
novas fontes de
financiamentos
para o
desenvolvimento
de programas e
projetos.

Equipe FME

Divulgação das
ações, produtos e
serviços;
Prospecção
(incubadora de
projetos) e
Apresentação de
programas ou
projetos.

A partir de
janeiro de 2021

Sede FME

Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

Atrair novos
associados

Fortalecer a FME

Equipe FME

Proposta de
parcerias de
networking com

A partir de
janeiro de 2021

Sede FME
Site FME

Despesas
administrativas

Utilizado:
R$123,58
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Neste período foram impressos dois banners
de localização para disposição na área do
Vida Centro Humanístico, um banner do
projeto Imigrantes e um banner de
identificação para a fachada na Av. Baltazar
de Oliveira Garcia (modelos abaixo).
Encaminhamos para análise e prospecção de
recursos os seguintes projetos, todos
aguardando retorno:
1. Português para Estrangeiros:
Aproximando as Pessoas – 3ª edição
(SICREDI)
2. Juventude pós Pandemia – Perspectivas
para o Futuro dos Jovens do Município de
Lajeado/RS (Instituto BRF)
3. Projeto Nova Geração – um olhar para o
futuro (SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES)
4. Projeto Entre linhas, agulhas e pontos,
ressignificando a vida em parceria com a
Casa da Amizade das Senhoras Rotarianas
(SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES)
Atividades com previsão de início a partir do
mês de maio de 2021

os novos
associados.
Oferta de cursos
online gratuitos e
cursos para
irmãos e
familiares.
TOTAL R$6.500,00

previstas em
orçamento.

Banner fachada

Página 15 de 28

Banner localização portão de acesso

Banner localização área 9
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Banner Família Imigrantes

3.3 Solidariedade
QUE?
Fortalecimento
do braço
assistencial

Bancos Sociais –
Dia Da
Solidariedade

Programa
Família
Imigrantes

PORQUÊ?
A fim de
realizarmos ações
mais consistentes
e estruturadas,
ampliando o
número de
atendimentos.
Ações em prol da
minoração dos
problemas com a
fome, alimentação
inadequada,
utilização dos
alimentos e outros
– no Estado do RS.

Proposição de
acolhimento e
oferta de insumos
e bens a fim de
auxiliar essas
famílias a se
estabelecerem no
Brasil.

QUEM?
Equipe FME
Voluntários

COMO?
Campanhas de
arrecadações

QUAND0?
A partir de
janeiro de 2021

ONDE?
Sede FME
Site FME

QUANTO?
Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

OBSERVAÇÕES
Captação de recursos e arrecadação de bens e
insumos.
Em função da pandemia essa atividade ainda não foi
iniciada.

FME
Equipes – Athena
+ Guardiões +
Bethel Ametista +
Banco de
Alimentos +
Entidades
Paramaçônicas –
Filhas de Jó =
DeMolay e
Comunidades
Equipe FME
UERGS
Voluntários
“Família
Imigrantes”

Arrecadação de
alimentos em
supermercados
conveniados

2º sábado de
cada mês

Porto Alegre

Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

Em função da pandemia essa atividade ainda não foi
iniciada.

Cadastramento
de famílias
haitianas,
atendimentos
individuais,
encaminhamento
para cursos de
português e
profissionalizante,
encaminhamento
para emprego.

A partir do
início do ano,
com a meta de
atender: 700
pessoas 150
famílias

Porto Alegre,
nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico

Disponível:
R$ 20.000,00

Nesse período, em função da pandemia e posterior
bandeira preta, as atividades foram um pouco
prejudicadas.
Foram feitos 2 repasses de alimentos, totalizando:
7 cestas básicas com 16 itens
200 kg Arroz
200 kg Açúcar
300 pacotes 500g Massa
100 pacotes 250g Achocolatado
120 litros leite
100 litros óleo de soja
100 kg lentilha
Iniciamos uma campanha no face, Instagram, site
oficial da FME e Campanha do Bem a fim de
conseguir arrecadar recursos e alimentos para
aumentar essa oferta.
Está previsto para o próximo trimestre uma
campanha junto as Lojas Maçônicas para esse fim.

TOTAL

R$ 20.000,00
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Utilizado:
R$ 4.236,65

https://campanhadobem.com.br/campanhas/familia-imigrante
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3.4 Educação, Cultura e Formação
QUE?
PROGRAMA
SOCIAL
JUVENTUDE
ASSISTIDA - FME

PROGRAMA
SOCIAL
JUVENTUDE
ASSISTIDA – FME
– Porto Alegre

PROGRAMA
“MELHOR IDADE –
UERGS/FME!

PORQUÊ?
O Programa Social
Juventude Assistida
visa a prevenção e
reinserção social dos
jovens usando
ferramentas de
interação com os
jovens como teatro,
palestras, shows,
competições
esportivas, cooperativa
escolar - educação
financeira e concursos
de redação.
O Programa Social
Juventude Assistida
visa a prevenção e
reinserção social dos
jovens usando
ferramentas de
interação com os
jovens como teatro,
palestras, shows,
competições
esportivas, cooperativa
escolar - educação
financeira e
artesanato.
Proposição de cursos
gratuitos de extensão
para a família
maçônica e
comunidade, a fim de
proporcionar uma
oportunidade de
elevação de
escolaridade, aumento

QUEM?
Coordenador
FME
Lojas parceiras
GLOJARS

COMO?
Estabelecimento de
parcerias com as
Lojas Maçônicas o
projeto será
desenvolvido nas
Escolas Municipais
ou Estaduais de
cada município.

QUAND0?
Nos meses de
março a
dezembro, com
início previsto a
partir da
organização de
cada parceiro e
escola.

ONDE?
Municípios
– Capão do
Leão, Morro
Redondo,
São Gabriel
e Venâncio
Ayres e
Estrela.

QUANTO?
Previsto:
R$ 59.600,00

OBSERVAÇÕES
Início previsto para maio de 2021

Coordenador
FME
Lojas parceiras
GLOJARS
Programa
Gaúcho de
Artesanato PGA

Oferta de cursos e
oficinas
profissionalizantes,
atividades
esportivas aos
jovens das escolas
do eixo Baltazar.

Nos meses de
março a
dezembro, com
início previsto a
partir da
organização de
cada parceiro e
escola.

Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico

Previsto:
R$ 40.000,00

Início previsto para maio de 2021

Equipe FME
UERGS

Proposta de adesão
aos cursos da
UERGS, de forma
gratuita com a
meta de atingir 50
Irmãos + 50
familiares –
comunidade.

A partir de
março de 2021,
juntamente com
o calendário da
entidade.

Em todos os
municípios
que tem
sede da
UERGS

Previsto:
5.000,00

Início previsto para maio de 2021
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da auto estima dos
idosos.
PROGRAMA
SOCIAL
PORTUGUÊS PARA
ESTRANGEIROS:
APROXIMANDO
AS PESSOAS

Oferta de cursos de
português a fim de
diminuir o
distanciamento
provocado pelo idioma
e possibilitar a busca
por colocação no
mercado de trabalho,
escola de
cooperativismo educação financeira,
cursos e
oportunidades.

Equipe FME
UERGS
Voluntários
“Família
Imigrantes”

Oferta de cursos de
de Português para
Imigrantes,
Minoração da
Violência do
Território, Redução
da exposição ao
Tráfico e a
delinquência.
Prevenção de
violência

A partir do início
do ano, com a
meta de
atender: 50
pessoas

Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico
Curso de um
semestre
com carga
horário total
de 45 horas,
com 12
encontros
síncronos de
90 minutos,
mais 18
horas de
atividades
assíncronas
e 9 horas de
encontros
virtuais para
solucionar
dúvidas.

Previsto:
R$ 15.000,00

Início previsto para maio de 2021

PROGRAMA
SOCIAL ESCOLA
DE
COOPERATIVISMO
– JOVEM
EMPREENDEDOR

Desenvolver nas
crianças e adolescentes
os princípios do
cooperativismo e
empreendedorismo.

Equipe FME
Profissionais
convidados

Pretende-se na
primeira edição
deste programa
desenvolver noções
de liderança,
educação
financeira,
empreendedorismo
e
empreendedorismo
digital.

A partir da
aprovação do
programa e do
levantamento de
recursos

Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico

Previsto:
40.000,00

Em captação de recursos
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Projeto Atelier de
Artesanato

Promover a valorização
da mulher, a
capacitação
profissional,
a sustentabilidade e a
geração de renda.

Equipe FME
Programa
Gaúcho de
Artesanato PGA
Entidades
Paramaçônicas

Através de aulas de
artesanato levamos
às famílias, a
filosofia do
reaproveitamento
e desenvolvimento
da criatividade.

A partir da
aprovação do
programa e do
levantamento de
recursos.

Projeto
Profissional de
embelezamento
de pés e mãos

Promover a valorização
da mulher, a
capacitação
profissional,
a sustentabilidade e a
geração de renda,
formando profissionais
capacitados para
atuarem no
seguimento de beleza:
manicure e pedicure
.

Equipe FME
Profissionais

A partir da
aprovação do
programa e do
levantamento de
recursos.

Ciclo de
Workshop

Promover a realização
de um ciclo de
workshop de temas de
interesse voltados para
escolas

Equipe FME
Voluntários
Família
Maçônica,
Parceiros

Através de aulas
teóricas e práticas
realizando
higienização,
lixamento, corte,
polimento e
esmaltagem das
unhas, utilizando
diferentes técnicas,
procedimentos de
biossegurança,
materiais e
produtos,
respeitando os
limites éticos e os
critérios estéticos
regionais
Oferta de
workshop e
palestras de temas
de interesse para
jovens e adultos

A partir da
aprovação do
programa.

Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico
e na sede da
Associação
Gaúcha de
Artes
Integradas
(Agai)
Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico

Previsto:
50.000,00

Em captação de recursos

Previsto:
100.000,00

Em captação de recursos

Porto
Alegre, nas
instalações
do Vida
Centro
Humanístico

Despesas
administrativas
previstas em
orçamento.

Início previsto para maio de 2021

TOTAL
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R$ 309.600,00

6

Algumas Considerações

Finalizamos o ano de 2020 com a mudança da sede da FME para a Avenida Baltazar de Oliveira
Garcia, 2132, Bairro Costa e Silva, dentro das dependências do Vida Centro Humanístico.
Nos dedicamos nos meses de janeiro e fevereiro para fazer algumas benfeitorias necessárias
a fim de deixar o local mais aprazível e organizado para a realização dos cursos e projetos
planejados para o ano.
Isso incluiu ações de pintura, higienização, reorganização do espaço, montagem de salas e de
espaços.
Hoje já contamos com três salas de aulas prontas para utilização, uma pequena biblioteca
disponível para consultas, uma pequena sala de reuniões e o escritório do administrativo da
FME.
Nosso horário de atendimento é de segunda a quinta-feira no período das 9h às 15h.
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Ainda há muito o que melhorar, mas estamos no caminho.
Para o mês de maio vamos concluir o laboratório de informática e dar início a Terceira Edição
do Programa Social Português para Estrangeiros executado em parceria com a UERGS, bem
como a Primeira Edição do Juventude Assistida – FME em Porto Alegre.
O passamento do Presidente José Nivaldo Brissuella Brum deixou a todos muito consternados,
mas sabemos que é necessário seguir em frente e estamos prontos para isto, com força e foco
para o desenvolvimento das nossas atividades na FME.

Porto Alegre, 23 de abril de 2021

Rita de Cássia Salaberry L. Denis
Coordenadora de Projetos FME
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