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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Natureza: Relatório Anual Geral de atividades

Período: 2013

Nome da Entidade: Círculo Operário Bento-Gonçalvense (COBG)

Endereço: Rua General Gomes Carneiro, 232 – Centro, Bento Gonçalves - RS

Telefone: (54) 2102-5600

Páginas online: http://circulobg.com.br e http://facebook.com/circulobg

E-mail: cobg@circulobg.com.br

CNPJ: 87.553.228/0001-97

Representante legal: Guaraci Valduga Vasseur

Administrador: Paulo Tadeu Rocca Souza
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2. REGISTROS

2.1. Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social - RS

Processo nº 001376-2100/00-3

Certidão de Registro nº 311382

Certidão válida até 23/04/2014

Renovação anual

2.2. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Comdica

Resolução nº 001/2004

Registro nº 044/2004

Renovação anual (última renovação realizada em 7 de agosto de 2013)
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3. A ENTIDADE

Foto -   Construção da sede do COBG

Fundado no dia 7 de setembro de 1937, no Município de Bento Gonçalves, que hoje

possui uma população de 107.341 habitantes, o Círculo Operário Bento-Gonçalvense iniciou

suas atividades em resposta às necessidades dos trabalhadores vinculados a Paróquia de

Santo  Antônio,  com o  objetivo  de  prestar  atendimento médico,  odontológico,  jurídico  e

humanitário  a  seus associados.  Constitui-se  como uma organização privada autônoma,  é

pessoa jurídica do Terceiro Setor, de assistência social e educação, constituída pela união de

pessoas, sem fins econômicos, inspirada nos princípios éticos, morais e fraternos, que são a

base do circulismo e que se organiza com número ilimitado de associados e com tempo de

duração por prazo indeterminado.

3.1 Missão

Contribuir no processo de transformação social através da conquista e manutenção

da qualidade de vida.
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3.2. Visão

Ser reconhecida como uma entidade de promoção da qualidade de vida através da

excelência em atendimento, processos e resultados. 

3.3. Valores

Honestidade;  integridade;  ética;  transparência;  qualidade  de  vida;  qualidade  em

atendimento  e  serviços;  responsabilidade  social;  respeito  aos  associados,  colaboradores,

parceiros, fornecedores,  patrimônio e princípios da entidade; solidariedade, voluntariado,

valorização e incentivo ao desenvolvimento profissional  e pessoal;  organização; além dos

princípios estabelecidos no Estatuto.
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4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS

ESTATUTO DO CÍRCULO OPERÁRIO BENTO GONÇALVENSE – COBG

TÍTULO III - DAS FINALIDADES

Art.3º-  O  CÍRCULO OPERÁRIO BENTO GONÇALVENSE  -  COBG,  associado  à  FCORS,

constitui uma das entidades do Movimento Circulista, e tem por objetivo a manutenção, a

expansão, a implementação e a integração dos Princípios Gerais do Movimento Circulista,

articulado no Título I deste Estatuto.

Art. 4º - Para atingir as suas finalidades, o CÍRCULO OPERÁRIO BENTO GONÇALVENSE

- COBG dedica-se ao objetivo prioritário da Promoção Humana e da Cidadania, mediante

formação social, cultural, técnica e de liderança, promovendo a integração do cidadão ao

mercado de trabalho;

§ 1º - Atua no sentido de promover atividades e serviços, dentro do espírito solidário,

mutualista e altruísta, visando à proteção da família, da criança, do adolescente e do idoso;

§ 2º - Atua no sentido de promover assistência social, educacional e da saúde; 

§ 3º - Atua no sentido de promover a defesa dos direitos do consumidor e defesa do

meio ambiente;

§ 4º - Aplica anualmente, e gratuitamente, pelo menos, o percentual mínimo de sua

receita bruta, exigido pela legislação, em projetos, cujo montante não será inferior à isenção

de contribuições sociais usufruída.

§ 5º – A prestação dos serviços gratuitos do COBG, será permanente e sem qualquer

discriminação de clientela.

Art.  5º  -  O  CÍRCULO  OPERÁRIO  BENTO  GONÇALVENSE  -  COBG,  poderá  manter

contratos de parceria ou convênio, com qualquer outro Círculo, Associação, Poder Público ou

terceiros, visando promover as finalidades estatutárias. 

§  1º  -  Para  atingir  suas  finalidades,  o  COBG poderá  criar  ou  incorporar  qualquer
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atividade  que  se  enquadre  em  suas  finalidades  institucionais  e  sociais,  criar  e  manter

departamentos para seu funcionamento e desenvolvimento, bem como contratar serviços de

terceiros;

§  2º  -  Conforme  o  espírito  fraterno,  mutualista  e  altruísta,  o  COBG  poderá

disponibilizar os seus serviços e seus benefícios, a outras pessoas e entidades que não as de

seu quadro associativo, de acordo com os seus recursos e possibilidades.
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo Geral

O COBG tem como objetivo prioritário a Promoção Humana e da Cidadania, mediante

formação social, cultural, técnica e de liderança, promovendo a integração do cidadão ao

mercado de trabalho, conforme o art. 4 do Estatuto do COBG.

5.2. Objetivos Específicos

• Promover o desenvolvimento humano através da cidadania, formação social, cultural,

técnica e de liderança,  contribuindo com a integração do cidadão ao mercado de

trabalho.

• Atuar  no sentido de promover  atividades  e  serviços,  dentro do espírito  solidário,

mutualista e altruísta, visando a proteção da família, da criança, do adolescente e do

idoso.

• Fomentar aos associados e usuários dos projetos sociais assistência social, cultural,

educacional, esportiva e da saúde.

• Motivar os associados usuários dos projetos sociais a encontrar, no Circulismo, uma

forma de participar da comunidade e tornar a sociedade mais cidadã.
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6. SERVIÇOS

Os associados do Circulo Operário, que no final deste ano somavam 2.263 associados,

entre  mutualistas,  altruístas  e  beneficiários,  disporam  de  serviços  na  área  da  saúde,

qualificação profissional e seguridade.

6.1. Atendimentos internos

Na  sede  da  entidade,  os  atendimentos  médicos,  odontológicos  e  de  saúde

complementar foram realizados por 12 profissionais.

Profissional Especialidade Quant. de atendimentos 

Angela Rigo Dentista 476

Marcelo T.Fellini Dentista 420

Sandro Dall`Onder Clínico geral 156

Flávia Z. Todero Fisioterapeuta 230

Majdolein Mohamad Chama Ginecologista 239

Elizabeth Cuenca Souza Terapeuta 160

Neuza Lúcia dos Santos Massoterapeuta 575

Callegári & Muráro Quiropraxista 160

Fernanda Fabris Nutricionista 15

Juliane Rossi Terapia Natural 12

Mario Toscchini Numerologia 1

Maria Inês Bkrug Terapia Holística 17

Total atendimentos de 2013: 2461

Total de atendimentos: 2461

Odontologia: 896 Medicina: 395 Saúde Complementar: 1.169 Outros: 1
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Ao analisarmos o total de atendimentos por área, embora fique evidente que o maior

número foi realizado por profissionais de Saúde Complementar1, essa área conta com 7 dos

12  profissionais  comodatários  que  compõem  o  quadro  do  COBG.  Assim,  a  área  de

Odontologia, que conta com apenas 2 profissionais, recebe destaque, por ter feito apenas

23,3%  atendimentos  a  menos  que  os  profissionais  de  Saúde  Complementar.  Frisa-se,

entretanto, que é uma das áreas que mais gera gastos. Para que a entidade tenha uma ideia

mais clara da rentabilidade das áreas de atendimento, é necessário fazer um levantamento

de valores recebidos pelo COBG nestes atendimentos e dos gastos com a manutenção das

salas e dos instrumentos utilizados pelos profissionais.

6.2. Atendimentos externos

Os  associados  do  Círculo  Operário  têm,  ainda,  acesso  a  diversos  profissionais

1 Saúde Complementar é uma nomeação escolhida pelo COBG, baseada na denominação utilizada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, para classificar os serviços terapêuticos que 
integram a prestação de serviço médico, e não o excluem nem lhe são alternativa. Para fazer a diferenciação, o 
COBG classificou em seu quadro como “Medicina” todos os profissionais que possuem registro em Conselho 
Regional de Medicina, como “Odontologia”, profissionais com registro em Conselho Regional de Odontologia, 
como “Saúde Complementar” todos os profissionais que atuam com a área, como fisioterapeutas, quiropraxistas 
e terapeutas naturais, e “Outros”, os profissionais que não atuam em áreas envolvidas com a saúde.
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especialistas que oferecem descontos pelos serviços.

Total de atendimentos: 1.001

Embora  exista  um  levantamento  mensal  de  encaminhamentos  a  profissionais  e

empresas  conveniadas  ao  Círculo,  que  oferecem  descontos  nos  serviços  prestados  aos

associados,  não  houve,  no  ano  corrente  (nem  em  levantamentos  anteriores),  um

detalhamento de  áreas  de  maior  ou  menor  destaque,  nem cálculo  de  atendimento por

profissionais,  apenas  uma diferenciação  mensal  de  consultas  e  de  exames.  Esses  dados,

segundo a análise do Conselho de Gestão, são importantes para o estabelecimento de novas

parcerias e de fortalecimento de parcerias antigas, levando em conta as necessidades e os

interesses dos associados.

A dificuldade atual  na apuração dos atendimentos se dá por falhas técnicas  e de

cadastramento no sistema utilizado. As segundas, falhas humanas, se devem a dois principais

fatores: o primeiro, à falta de processos-padrão oficializados pela instituição, e segundo, à

rotatividade  de  funcionários  do  departamento  de  atendimento.  Para  suprir  as  falhas

humanas,  foram  realizadas  duas  ações:  (1)  um  processo  de  seleção  de  pessoal  mais
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criterioso,  envolvendo  seleção  de  currículos,  entrevistas  individuais  com  psicólogo,

entrevistas  coletivas  com  psicólogo,  assessoria  de  comunicação  e  demais  profissionais

envolvidos no setor no qual a vaga será preenchida, além da criação de um banco de dados;

e (2) a elaboração de um manual que envolvesse todos os processos do setor, que, dado o

volume de informações, ainda está em elaboração.

Também  foram  criadas  duas  planilhas,  uma  para  acompanhar  mensalmente  os

encaminhamentos para atendimentos externos por profissional e área de atuação, e outra

para acompanhar a solicitação de associados que, quando buscadas, não foram atendidas

dentro da sede da entidade, com o objetivo de otimizar os atendimentos internos e oferecer

as áreas mais procuradas pelos usuários.

6.3. Seguridade

Os  associados  titulares  têm  benefício,  gratuitamente,  a  um  seguro  de  acidentes

pessoais, com cobertura por morte acidental e invalidez permanente por acidente, e auxílio

funeral. A inclusão na apólice coletiva é condicionada a critérios e análise prévia da proposta

de  adesão,  pela  seguradora,  que  poderá  aceitar,  recusar  ou  solicitar  informações

complementares.

6.4. Outros Serviços

Além dos descontos especiais em atendimentos no Círculo e com conveniados e do

seguro, o COBG ainda ofereceu, em 2013, o programa de Qualidade de Vida na Maturidade.

O objetivo é  de executar  diferentes  atividades que visem a manutenção ou melhora do

equilíbrio, coordenação, propriocepção e memória na tentativa de aperfeiçoar a realização

das  tarefas  de  vida  diária,  diminuindo  o  risco  de  lesões  musculares  e  quedas,  além  de

promover um encontro para troca de experiências.
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7. INFRAESTRUTURA

O Círculo dispõe de uma sede própria, com um prédio de cinco andares, localizado no

centro  de  Bento  Gonçalves,  contando  com  diversas  salas  preparadas  para  atender  seu

variado público. As salas para eventos e o auditório, que tem capacidade para 90 pessoas,

estando disponíveis para locação.

Foto -   Fachada do prédio sede do COBG
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8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIRCULISTA

8.1. Origem dos recursos

Os  recursos  utilizados  nos  projetos  sociais  pertencentes  ao  Programa  de

Desenvolvimento Circulista são advindos das parcerias com órgãos da iniciativa pública e

privada e organizações da sociedade civil. Contudo, se faz importante ressaltar, que o Círculo

Operário Bento-Gonçalvense  investe,  no mínimo,  20% do seu lucro líquido devidamente

registrado no  balanço financeiro anual em projetos realizados pela entidade.

No  ano  de  2013,  foram  investidos  pelo  COBG  no  Programa  (incluindo  todos  os

projetos)  R$  152.721,08,  sendo  R$85.689,69  em  mão  de  obra  e  encargos  sociais  e  R$

67.031,39 em outras despesas.

A previsão de contrapartida da entidade no início do ano era de R$ 124.634,15, já

20% do lucro líquido apurado no final  somava R$ 42.441,34.  Isso significa que o Círculo

investiu quase 20% a mais do que o previsto e mais de 250% sobre o valor estabelecido pelo

estatuto. Assim, percebe-se o compromisso da entidade com projetos sociais, mas também

fica evidente a necessidade de melhorar a previsão de valores. Ações para levantamentos

exatos de cada projeto, quando a mesma instituição é responsável por eles, são complexas

(como  os  gastos  diferenciados  de  água,  luz  ou  impostos,  já  que  as  contas  são  únicas),

contudo, a equipe está estudando formas de realizar esses cálculos da forma mais precisa

possível, que serão testadas durante o ano de 2014 e postas efetivamente em prática em

2015.

Os financiadores externos de projetos no ano de 2013 foram:

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA)

• Federação de Círculos Operários do Rio Grande do Sul (FCORS)

• ONG Moradia & Cidadania
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8.2. Parceiros

Além dos financiadores, o COBG ainda contou, no ano de 2013, com uma série de

parcerias  que  ajudaram  a  tornar  projetos  e  eventos  realidade.  As  instituições  que

contribuíram foram:

• Escolas estaduais e municipais, para o desenvolvimento de um trabalho na prevenção

de violência doméstica, em especial a E.M.E.F. Professor Ulysses Leonel de Gasperi;

Foto -   Palestra na escola Ulysses

• E.E.E.F. General Amaro Bittencourt, na atuação do Projeto Educação e Transformação;

Foto -   Oficina de jogos lógicos na escola Amaro
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• Universidade de Caxias do Sul, Campus da Região dos Vinhedos (UCS – Carvi), que

disponibilizou infraestrutura e grupo docente e discente para ações;

• Coordenadoria da Mulher, que ofereceu dados indicadores de situações de violência

doméstica, prevenção e atendimento;

• Secretaria  Municipal  de  Habitação  e  Assistência  Social,  que  ofereceu  auxílio

financeiro e de pessoal para encontros e palestras;

• Secretaria Municipal de Educação, que estabeleceu parceria no auxílio da inscrição de

educadores participantes da capacitação Faces da Violência e estabeleceu a parceria

do Programa Mais Educação com o Projeto Direitos e Desafios;

• Supermercados Grepar e Confeitaria Dolce Gusto, que ofereceram alimentação em

encontros e palestras;

Foto -   Evento COBG De Peito Aberto
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• Hering Store, que ofereceu espaço para a divulgação do trabalho do COBG dentro da

loja, além de contribuírem na divulgação da entidade em veículos regionais, inserindo

o COBG como participante da iniciativa Planeta H em dois momentos – Semana da

Livro e projeto De Peito Aberto;

Foto -   Contação de Histórias na Hering Store

• Instituto  da  Mama do Rio  Grande  do Sul  (Imama),  unidade  de  Bento  Gonçalves,

beneficiado  pela  atividade  I  Círculo  Operário  De  Peito  Aberto,  para  auxiliar  na

divulgação do instituto;

Foto -   As chamadas Vitoriosas, ao lado da supervisora local do Imama, Andressa Bem
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• Biblioteca Pública Castro Alves, que colaborou com a reestruturação da Biblioteca

Circulista David Callegari;

Foto -   Biblioteca Circulista David Callegari

• Delegacia  Especializada  de  Atendimento  a  Mulher  –  Deam,  Conselho  Tutelar,

Secretaria de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas – CAPS –

AD,  Centro  de  Referência  da  Mulher  que  Vivencia  Violência  –  Revivi,  Centro  de

Referência  Especializada  de  Assistência  Social  –  Creas,  que  colaboraram  com

painelistas para a Capacitação Faces da Violência;

Foto -   Público presente na Capacitação Faces da Violência
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• Transporte Coletivo Santo Antônio, que disponibilizou o espaço em 8 ônibus para a

circulação das sacolas literárias,  além de contribuir com divulgações do Círculo, e,

através da parceria com a ONG Parceiros Voluntários, disponibilizou ônibus gratuito

para visita ao Lar do Ancião.

Foto -   Sacola literária

8.3. Biblioteca Circulista David Callegari

É uma biblioteca pública, que fica na sede do COBG. Possui livros de vários gêneros

literários, para crianças, jovens e adultos, além de revistas, jornais e outros materiais. Foi

inaugurada em outubro de 2009, e seu nome foi escolhido em homenagem ao empresário

atuante e amante de livros que, por diversas vezes, fez parte da diretoria do COBG. Oferece

consulta local, materiais para retirada, além de atividades de leitura e contação de histórias.

No ano de 2013, a Biblioteca Circulista passou por uma reestruturação, com o auxílio

da Biblioteca  Pública,  com o objetivo  de  recadastrar  os  livros  e  organizar  as  obras,  que

tiveram um grande  aumento  de  exemplares.  Não há,  entretanto,  registros  coerentes  do

processo, além de problemas no resultado final de recadastramento de títulos, de usuários e

de organização da biblioteca. Os únicos dados obtidos pelo sistema foram o total de títulos

cadastrados (2.374 em 11/02/2014) e uma lista de usuários que não condiz com as carteiras

impressas. Também se encontrava arquivado um manual impresso de retirada e devolução

de títulos e cadastramento de usuário. A ação para reparo será a repetição do processo com

novos recursos humanos envolvidos especializados e/ou com experiência na área.
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Foto -   Ana Beatriz Callegari em atividade durante a comemoração dos três anos da
Biblioteca Circulista

8.4. Grupo de Voluntariado São José Operário

Criado  em  2010,  o  grupo  busca  proporcionar,  por  meio  do  artesanato,  o

desenvolvimento e o despertar das habilidades motoras e criativas dos participantes, como

atividade terapêutica, de sociabilização e contribuidora do bem-estar. O grupo também tem

como atividade o apoio aos projetos do Programa de Desenvolvimento Circulista. No ano de

2013, as voluntárias realizaram um Brechó e foram responsáveis pela decoração natalina da

entidade. Em 16 de janeiro de 2014, o caixa do grupo contabilizava R$ 3.257,00 em caixa.

Foto -   Voluntárias elaborando enfeites natalinos
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8.5. Projetos desenvolvidos em 2013

Foram desenvolvidos, no ano de 2013, dois projetos de cunho social, paralelamente,

ambos  com parcerias  em escolas,  sendo um de  atendimento no contra  turno escolar  e

desenvolvimento integral e o outro focado na prevenção de violência doméstica. Os projetos

atingiram um total de 139 crianças e adolescentes direta e continuamente, além de outros

grupos  de  usuários  esporádicos,  os  familiares  e  as  escolas  onde  os  projetos  estavam

inseridos  (totalizando  uma  média  de  510  alunos,  1.530  familiares  e  30  funcionários),  e

também 67 profissionais que participaram da capacitação Faces da Violência. No total,  o

COBG estima ter atingindo, direta ou indiretamente, pelo menos 2.700 pessoas.

Os relatórios completos de cumprimento de objetos estarão disponíveis para acesso

no site e na sede da entidade.

8.5.1. Projeto Educação e Transformação

O projeto  Educação  e  Transformação  tem  o  objetivo  de  proporcionar  a  crianças,

adolescentes  e  suas  famílias,  que  se  encontram  em  situação  de  vulnerabilidade  social,

atividades educativas e reflexivas, através de ações que auxiliem no seu desenvolvimento

integral,  ampliando assim, seus repertórios  de referências e conhecimentos por meio de

experiências educativas, críticas, artísticas, culturais e tecnológicas, promovendo a equidade,

inclusão e interação social, contribuindo ainda para a formação profissional.

Foto -   Usuários do PET durante oficina de artesanato
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8.5.1.1. Público Alvo

Crianças e adolescentes de 8 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, assim

como familiares desta demanda. 

8.5.1.2. Capacidade de atendimento

Atendimento de 94 usuários, entre crianças e adolescentes.

8.5.1.3. Recursos financeiros utilizados

Tipo de
Despesa

Recursos Fumdica (R$)
Contrapartida

COBG (R$)
Previstos Executado Devolvidos Prevista

Recursos
Humanos

39.464,67 -33.914,11 5.550,56 71.389,94

Material
Permanente

2.188,00 -1.866,00 322,00 3.321,00

Material
Didático

1.500,00 -1.498,73 1,27 4.991,00

Total 43.152,67 -37.278,84 5.873,83 79.701,94
Total Geral Previsto 122.863,61

8.5.1.4. Recursos humanos solicitados

QUANTIDADE HABILITAÇÃO FUNÇÃO
CARGA HORÁRIA

SEMANAL

01 Pedagogia Pedagoga e monitora 20

01 Nível médio Auxiliar administrativo 40

01 Nível médio Oficineiro 10

01 Nível médio Monitor de informática 20

01 Psicologia Psicólogo 15

01 Serviço social Assistente social 20

 

8.5.1.5. Abrangência territorial

O  projeto  foi  desenvolvido  na  sede  do  Círculo  Operário  do  município  de  Bento

Gonçalves – RS e na Escola Estadual de Ensino Fundamental Amaro Bittencourt.

8.5.2. Projeto Direitos e Desafios

Teve o objetivo de capacitar e sensibilizar a comunidade escolar (professores, pais,
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alunos  e  funcionários)  e  comunidade  externa  através  do  desenvolvimento  de  ações

educativas de orientação e prevenção a violência doméstica na Escola Municipal de Ensino

Fundamental  Professor  Ulysses  Leonel  de  Gasperi.  Entre  as  atividades  desenvolvidas,

realizou  a  capacitação  Faces  da  Violência,  para  o  âmbito  municipal,  e  as  oficinas  de

informática, de leitura, de teatro e artes, de abordagem técnica grupal e orientação social.

Foto -   Atividade em comemoração ao Dia da Criança na escola Ulysses

8.5.2.1. Público Alvo

Estudantes  da  escola  Ulysses,  assim  como  professores,  pais  e  funcionários,  e

profissionais como educadores, monitores, diretores, assistentes sociais e outros inseridos

em trabalhos relacionados, direta ou indiretamente, à prevenção da violência doméstica.

8.5.2.2. Capacidade de atendimento

Atendimento de 45 crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos, estudantes da escola

Ulysses,  assim  como  professores,  pais  e  funcionários  e  67  profissionais  participantes  da

capacitação Faces da Violência.

Relatório Anual 2013 – COBG     p. 25



8.5.2.3. Recursos financeiros utilizados

Tipo de
Despesa

Recursos FCORS (R$)
Contrapartida

COBG (R$)
Previstos Executado Devolvidos Prevista

Recursos
Humanos

15.675,00 -12.917,57 2.757,43 37.913,00

Custos fixos
e despesas

0,00 0,00 0,00 6.368,91

Material de
Consumo

2.900,00 -5.576,58 -2.676,58 282,30

Transporte 1.425,00 -1.424,40 0,60 368,00
Total 20.000,00 -19.918,55 81,45 44.932,21
Total Geral Previsto 64.932,21

8.5.2.4. Recursos humanos previstos

QUANTIDADE HABILITAÇÃO FUNÇÃO
01 Pedagogia Coordenador

Pedagógico
01 Administração Coordenador

Administrativo
01 Ensino Médio Educador Social
01 Ensino Médio Monitor
01 Ensino Médio Oficineiro
01 Ciências Contábeis

(terceirizado)
Contador

01 Direito
(terceirizado)

Consultoria

01 Serviço social Assistente social
 

8.5.2.5. Abrangência territorial

O  projeto  foi  desenvolvido  na  sede  do  Círculo  Operário  do  município  de  Bento

Gonçalves – RS e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Ulysses Leonel de

Gasperi.

8.5. Eventos e atividades desenvolvidas em 2013

• Contação de Histórias – Semana da Leitura Planeta H (20/04/2013 – Hering Store)

• COBG  De  Peito  Aberto,  (03/07/2013  –  sede  do  COBG,  informações  e  fotos  em:

http://cobgdepeitoaberto.blogspot.com.br/)
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• Curso de Informática na Maturidade (1° semestre de 2013)

• I Sarau Circulista, (de 22 a 26/07/2013 – sede do COBG)

Foto -   I Sarau Circulista

• Capacitação Faces da Violência (16, 23 e 30/10 e 06 e 13/11/2013 – sede do COBG)

• Participações na Feira do Livro Municipal

Foto -   Visita do Patrono da Feira do Livro local, o escritor Remy Valduga
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Foto -   Visita da escritora Marilia Pirillo

• Apresentação  de  alunos  da  oficina  de  música  (21/11/2013  -  Agências  da  Caixa

Federal)

Foto -   Apresentação dos alunos da oficina de música
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• Apresentação de Natal do PDC (08/12/2013 - Paróquia Santo Antônio)

Foto -   Apresentação de Natal do Programa de Desenvolvimento Circulista
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9. CONSELHO DE GESTÃO

No final  do ano de 2013,  após  várias  mudanças  realizadas  no Círculo  Operário e

análise do Estatuto e do Regulamento Interno vigentes da instituição, constatou-se que havia

um conselho ainda a ser formado, o Conselho de Gestão. Assim, começaram os esforços para

formação  de  um  conselho  conforme  preveem  o  artigo  18  do  Estatuto  e  o  item  11  do

Regulamento Interno, que seguem:

Art. 18 – O COBG poderá ter como instâncias de Gestão Institucional os seguintes
órgãos coletivos:
a) Conselho de Gestão;
b) Grupo de Trabalho dos Setores;
c) Comissões.

11 – DO CONSELHO DE GESTÃO
11.1– O Conselho de Gestão é órgão consultivo do Conselho de Administração.
11.2 - O Conselho de Administração poderá indicar membros para formar e compor
o  Conselho  de  Gestão  dentre  colaboradores,  assessores,  Conselheiros  e  ex-
conselheiros, bem como associados altruístas.
11.3 – O Conselho de Gestão será composto, no mínimo, por 05 (cinco) integrantes
e, no máximo, por 20 (vinte).
11.4 - O próprio Conselho determinará a frequência e datas das reuniões, de acordo
com a necessidade para efetividade dos trabalhos,  porém deverão ocorrer,  pelo
menos, bimestralmente.

As reuniões foram iniciadas em 11 de dezembro, sendo realizadas, portanto, apenas

duas reuniões no ano. Em 2014, o conselho prevê reuniões semanais, a serem realizadas às

quartas-feiras pela manhã. O Conselho está formado por:

• Paulo Tadeu Rocca Souza – administrador;

• Scheila Sipp – auxiliar administrativo;

• Maiara Alvarez – assessora de comunicação.
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10. COMUNICAÇÃO

O ano de 2013 foi o início de um novo departamento no Círculo, o de Comunicação. A

criação  do  setor  deveu-se  a  necessidade  de  profissionalizar  a  divulgação  dos  serviços  e

descontos  oferecidos  pela entidade,  assim como de criar  uma imagem de instituição do

terceiro setor responsável, pelo trabalho desenvolvido nos cursos e projetos do Programa de

Desenvolvimento Circulista, e de criar e manter padrões de comunicação interna. Os maiores

desafios  do  setor  são:  recuperação  do  histórico  da  entidade,  sinergia  com  outros

departamentos e elaboração de produtos claros e de boa qualidade.

Para sanar esses problemas, o departamento vem se inserindo ativamente em outros

setores e participando do Conselho de Gestão da entidade, tendo, ao fim, outras tarefas

antes  não  previstas  na  execução  do  plano  de  trabalho,  com  o  intuito  de  contribuir  na

reorganização do COBG.

Ao  analisar  as  necessidades  da  entidade,  o  departamento  de  Comunicação

estabeleceu três grupos de atuação com objetivos diferentes, mas que se complementam:

1. Comunicação interna  (colaboradores):  Manutenção da comunicação interna,  com

constante  atualização  das  informações  de  interesse  dos  colaboradores

disponibilizadas em ambientes internos, como o mural, e, principalmente, via e-mail.

2. Comunicação interna (associados): Elaboração para comunicações internas, pelo uso

dos murais internos, e-mails, e de veículos de comunicação como rádio e impressos.

Reelaboração do guia do conveniado/associado.

3. Comunicação  externa  (população  em  geral  e  autoridades):  Implantação  e

manutenção  de  um  site  com  domínio  próprio.  Atualização  constante  das  página

online e rede social (Facebook).  Produção de releases para envio para imprensa local

e  regional,  em  especial  rádio  e  veículos  impressos.  Reelaboração  do  flyer  para

distribuição em eventos.

Ao fim de nove  meses  de trabalho,  (início  em abril  de  2013),  todos os  objetivos

estabelecidos para os três grupos foram cumpridos, com exceção da reelaboração de flyer e
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do guia do conveniado. Isso se deveu a apuração de informações quanto aos contatos com

comodatários  e  conveniados,  que  não  havia  sido  atualizada  de  maneira  organizada  e

constante. Assim, se estabeleceu a atualização anual dos dados, com revisão de todos os

contratos  existentes.  Esse  trabalho  foi  iniciado  em  julho,  mas  devido  à  rotatividade  de

funcionários, só será finalizado em julho de 2014.

Entre as atividades permanentes da assessoria estão: clipagem, criação de anúncios,

cartazes e outros materiais gráficos, revisão de relatórios e de documentos, atualização de

páginas online, organização dos murais internos, envio de releases, etc.

Também  foram  realizados  projetos  pontuais:  reelaboração  do  projeto  gráfico,

readequação  da  parte  textual  e  impressão  das  agendas  dos  usuários  do  Programa  de

Desenvolvimento Circulista; análise de mercado e contratação de veículo de mídia – Rádio

(contrato  vigente  estabelecido  com  a  Rádio  Difusora,  renovado),  análise  de  mercado  e

reavaliação de veículo de mídia impressa (readequação de um veículo para dois – Jornal

Semanário e Jornal SerraNossa); elaboração de um website (www.circulobg.com.br), de uma

fanpage (https://www.facebook.com/circulobg),  e  de um blog  para a  Biblioteca  Circulista

(www.bibliocirculista.wordpress.com); participação na reestruturação do Departamentos de

Projetos, com organização de informações, definições de siglas dos projetos para uso interno

e criação de padrões de relatórios e planos de atividades; análise do sistema de e-mails,

juntamente com a empresa que realiza assistência técnica, e elaboração de proposta para

troca de serviço; elaboração de sessões de treinamento de pessoal; reelaboração da apostila

do curso Informática na Maturidade,  incluindo elaboração de projeto gráfico e correção;

participação na elaboração de projetos sociais e culturais; participação na seleção de novos

funcionários; entre outras.

10.1. Mídia gerada

Uma das avaliações de responsabilidade do departamento é a verificação do alcance

da mídia gerada sobre a instituição. Para isso, realizou-se uma padronização de pontuação

por clipagem impressa, um levantamento de páginas online e um levantamento de espaços

em rádio local.

10.1.1. Veículos impressos

Para o levantamento de mídia impressa, foi construída uma tabela para atribuição de

pontos  a  diferentes  espaços  publicados,  de  acordo  com  mídia  paga  ou  espontânea,
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localização no jornal e dia da semana de veiculação. A tabela pode ser conferida na parte dos

anexos deste relatório, disponível na instituição. O objetivo é ter uma ideia mais próxima do

real  do alcance das publicações, por exemplo, publicações com mais destaque (em locais

mais acessados e lidos) têm mais relevância.

Assim,  chegou-se  aos  seguintes  dados  de  veiculação,  separados  por  trimestre,

inserções no período, pontuação total e valores investidos.

Meses Jan/Fev/Março Abr/Mai/Jun Jul/Ago/Set Out/Nov/Dez TOTAL

Inserções - total 12 20 20 21 73

Inserções - pagas 11 13 8 8 40

Pontuação 5.001 7.721 14.018 17.871 44.611

Despesas R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 16.900,00

A partir desses dados, foi criado um gráfico no qual fosse possível visualizar os gastos

versus o  retorno gerado.  Assim,  o departamento constatou que,  embora o investimento

tenha aumentado apenas 3,6% do primeiro para o segundo semestre, o retorno gerado, de

acordo com a pontuação, aumentou 150,66%. Esse número elevado tem possíveis fatores: a

descentralização, partindo de um para dois veículos locais, mesmo com uma diminuição do

espaço  contratado  total,  de  600cm²  para  520cm²  mensais;  a  profissionalização  da

comunicação,  com  um  profissional  da  área  desempenhando  funções  de  assessoria  de

comunicação; o natural  aumento de atividades a serem publicadas no meio do ano; e a

organização das atividades institucionais realizadas no ano, possibilitando a elaboração de

um material de comunicação mais relevante.
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10.1.1.1 Comparação Mídia Impressa 2012 – 2013

Também  se  notou  necessária,  para  melhor  análise  do  retorno  da  criação  do

departamento, uma comparação entre dois períodos, um anterior e um posterior à criação

do departamento de comunicação. Os meses de setembro a novembro foram escolhidos por

estar disponível a clipagem dos períodos em 2012 e 2013 de forma completa. Houve um

aumento de 80% no alcance e, como nota-se no gráfico, houve um aumento de 224% na

relevância da exposição. 

• Período de comparação: setembro a novembro de 2012 e 2013

Valor 2012: R$ 1400,00 – Alcance: 10.000 leitores – Pontuação: 6.804

Valor 2013: R$ 1450,00 – Alcance: 18.000 leitores – Pontuação: 22.091

10.1.2. Veículos digitais

No total, foi levantada a publicação em 60 páginas online (que podem ser observadas

nos anexos), incluindo os websites:

• www.conceitocom.com.br e  www.facebook.com/ConceitocomBrasil (empresa  de

comunicação local)

• http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/ (jornal online regional)

• www.difusora890.com.br, www.twitter.com/difusora910 e 

www.facebook.com/difusora890 (rádio local)
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• www.facebook.com/heringplanetah (iniciativa social de empresa local)

• www.jornaldesign.com.br (revista online local)

• www.facebook.com/valedosvinhedos.aprovale (associação local)

• www.leouve.com.br (site de notícias regional)

• www.cicbg.com.br (associação local)

• www.oabbentogoncalves.org.br (organização local)

• www.bentogoncalves.rs.gov.br (site oficial da prefeitura)

• www.guiabento.com.br (empresa local)

• www.serranossa.com.br e www.twitter.com/serranossa (jornal local)

• www.embento.com.br (divulgação de eventos e notícias local)

• www.jornalsemanario.com.br, www.twitter.com/jsemanario e 

www.facebook.com/jornalsemanario (jornal local)

• www.pequenograndecampeao.blogspot.com.br (entidade local)

• www.transportesantoantonio.com.br (empresa local)

• www.culturabento.blogspot.com.br (blog da Secretaria de Cultura local)

• www.fcors.com.br (federação estadual dos Círculos Operários)

• www.facebook.com/parceirosvoluntarios.bentogoncalves (organização local)

10.1.3. Rádio

No  ano de  2013  foram gastos  R$  3.000,00  com 270  minutos  gravados  em spots

comerciais de 30 segundos (540 spots em 6 meses) veiculados no início da manhã, ao meio-

dia  e  no  final  da  tarde.  Não  há  como  fazer  um  levantamento  preciso  da  divulgação

espontânea  nos  veículos  de  rádio  locais,  pela  impossibilidade  de  acompanhar  todas  as

rádios. Entretanto, com gravação local e alguns arquivos que foram enviados pelas rádios, se

pode ter acesso a 85 minutos de mídia espontânea gravada, embora o COBG calcule que

tenham sido produzidos pelo menos 30 minutos a mais. Portanto, a maioria dos arquivos

citados abaixo está gravada em formato digital, acessível a associados na instituição.

10.1.3.1 Mídia espontânea Rádio Difusora
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• Participação no programa do Dr. Elcio Resmini, na Rádio Difusora, das 13 às 14h

• Entrevista com o Patrono da Feira do Livro em visita ao COBG

• Entrevista da pedagoga Taiane Dorigon, durante o I Sarau Circulista, além de várias

notas durante a programação

• Entrevista com o administrador, Paulo Rocca, sobre a conquista de semifinalista do

Prêmio Itaú – Unicef 2013, no dia 31/10/13

• Entrevista com painelistas da Capacitação Faces da Violência

• Entrevista  com a  assistente  social  do  COBG,  Verônica  Maydana  Formiga,  sobre  a

Capacitação Faces da Violência

• Entrevista com o administrador do COBG, Paulo Souza, durante o I Círculo Operário

de Peito Aberto

10.1.3.1 Mídia espontânea Rádio UCS FM

• Entrevista da pedagoga Taiane Dorigon, durante o I Sarau Circulista

• Entrevista com a assessora de comunicação Maiara Alvarez,  sobre a conquista de

semifinalista do Prêmio Itaú – Unicef 2013

• Entrevista com a assessora de comunicação Maiara Alvarez, sobre o I Círculo Operário

de Peito Aberto, no dia 01/07/2014, às 8h30min
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11. FORMAÇÃO

A formação profissionais de colaboradores é uma das propriedades do COBG. No ano

de 2013 foram oferecidos aos funcionários e realizados por grande parte deles os seguintes

cursos online:

• Curso de Agente do Terceiro Setor – Fundamental;

• Curso de Mobilização de Recursos nas Organizações da Sociedade Civil

Além  dos  cursos,  cinco  profissionais  participaram  do  II  Seminário  Razão  de  Ser,

promovido pela FCORS, cujo relato segue abaixo:

11.1. Participação do COBG no II Seminário Razão de Ser

Durante o final de semana de 5 e 6 de outubro, parte da equipe técnica do COBG

participou do II Seminário Razão de Ser, realizado pela Federação dos Círculos Operários do

Rio Grande do Sul – FCORS, em Porto Alegre, na Casa de Eventos dos Capuchinhos.

Estiveram presentes representantes de vários outros Círculos do estado, contudo, não

todos  os  integrantes  da  Federação.  O  COBG  enviou  os  seguintes  representantes:  o

administrador,  Paulo  Rocca,  a  pedagoga  Janaína  Buffon,  a  assistente  social,  Verônica

Maydana  Formiga,  o  auxiliar  administrativo  financeiro,  André  Stella  e  a  assessora  de

comunicação, Maiara Alvarez.

Foto -   Colaboradores do COBG no Seminário Razão de Ser
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A  participação  foi  totalmente  financiada  pela  FCORS.  O  número  de  participantes

financiados por Círculo, inicialmente de 2 representantes, foi estendido para 5 para o COBG

dada  a  sua  expressiva  participação  no  Curso  de  Mobilização  de  Recursos,  também

promovido pela Federação. Foram apresentados também os professores do curso citado,

Domingos Armani, sociólogo e autor de livros na área, e Diana García, diretora executiva da

Fundación Claritas (Argentina), que promoveu o curso.

As atividades do seminário foram iniciadas às 9h do dia 5. Neste primeiro momento

falou-se  sobre  o  histórico  do  movimento  social.  O  autor  separou  a  cronologia  dos

movimentos quatro períodos:

1 º – a igreja como financiadora e principal atuante no movimento social;

2º – o Estado passa a tomar o social como sua obrigação exclusiva;

3º – a constituição estabelece que o social deve ser desenvolvido por todos os setores;

4º  –  (atual)  se  estabelecem  três  entes  atuantes,  os  três  setores  (governo,  comércio  e

indústria  e  organizações),  quando  a  sociedade  civil  se  coloca  como  necessária,

desenvolvendo conhecimentos e mudanças exclusivas.

Também foi discutida a identidade dos Círculos e o que devem fazer para alcançá-la

de maneira satisfatória.  Para estabelecimento da Missão e  Visão,  foram apresentadas  as

seguintes perguntas:

• O que há ou se pretende no futuro para esta entidade?

• O que se fará para chegar nesse futuro?

• Quais são as chances para atingir esse objetivo?

• Que  conhecimentos  devem  ser  adquiridos  para  se  ter  sucesso  nesse

desenvolvimento?

• Que recursos serão necessários para a entidade se sustentar (humanos, materiais,

patrimoniais e financeiros)?

Depois  foram  apresentados  e  discutidos  os  possíveis  financiadores  para  projetos

sociais, separando-os por tipo:

• setor público: a relação com o setor se dá, em geral, por convênios, embora essa não

seja a melhor ferramenta para isso, estendendo a discussão às mudanças que estão
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tramitando do marco regulatório  de transferência  de recurso do poder  público  a

organizações do terceiro setor;

• empresariado: relação pode se dar por patrocínio, prêmios, doações, voluntariado

corporativo,  etc.  O diálogo com o empresariado deve se dar  de forma objetiva e

focada em resultados;

• indivíduos: relação pode se dar por voluntariado, por doações, por incentivos fiscais e

por outras iniciativas, e que esse tipo de contribuição se caracteriza por alto grau de

fidelidade  (aqui  também se  falou  que  a  doação normalmente  está  relacionada a

obras religiosas, que têm uma visão assistencialista e não de defesa de direitos e que

isso é uma forma superada de lidar com projetos sociais);

• recursos próprios: sócios, patrimônio locado ou vendido, venda de produtos, etc.

No  dia  seguintes,  foram  discutidos  quais  são  os  desafios  para  a  Mobilização  de

Recursos (MR), sendo aqui citadas alguns que se relacionam às dificuldades do COBG:

• quando  procurando  financiamento  diretamente  com  as  empresas,  procurar

relacionar os objetivos do projeto e os resultados esperados com os interesses da

empresas sem, contudo, se submeter a ela;

• na elaboração de projetos relacionar sempre a teoria à prática;

• pesquisar e provar demandas;

• elaborar relatórios que falem dos objetivos do projetos, não somente das atividades

realizadas, pois elas, por si só, não cumprem o objetivo, e sim a análise que esses

resultados geraram;

• fazer bons e relevantes projetos que contem com uma boa equipe e execução de

qualidade;

• ter um planejamento estratégico plurianual.

Também foram discutidas as vantagens e desvantagens de cada possível financiador e

as potencialidades e dificuldades de cada Círculo. O COBG estabeleceu para si o seguinte:

• Potencialidades

o associados

o patrimônio gerando recurso (aluguel de salas)
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o oferece  descontos  e  serviços  médicos,  odontológico  e  terapêutico,  entre

outros, aos associados

o oferece cursos e capacitações à comunidade

• Dificuldades

o não tem um programa estabelecido de voluntariado,  fator  ameaçado pelo

contexto social local

o a  captação  em  quantidade  suficiente  de  recurso  humano  envolvido  e

comprometido com o espírito do terceiro setor

o a falta de entendimento sobre o movimento circulista

Como resultado do seminário, a equipe se sentiu provocada a gerar mudanças na

entidade e estabeleceu alguns itens para serem analisados por todos os integrantes do corpo

de funcionários e pelo conselho administrativo e fiscal:

• verificar  antigas  e  descobrir  novas  possibilidades  de  busca  de  editais  de

financiamento de projeto pelo 1º Setor: Justiça Federal, AES Sul, Vonpar, SINCONV,

entre outros (verificação já em andamento)

• planejar uma parceria de estágio curricular com a UCS

• pensar na possibilidade de um programa de voluntariado corporativista

• provocar a Federação a instituir um manual de marcas

• projetar para o próximo ano a relação de parceria com as empresas

• pensar na possibilidade de um projeto para resgatar a memória do COBG

• verificar como acontece a doação de materiais pela Receita Federal

• pensar  em  uma  ação  (um  evento,  um  jantar,  etc)  para  integrar  o  associado  ao

movimento circulista.
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12. VISÃO DOS COLABORADORES

Ao final do ano de 2013, foi solicitado aos colaboradores da instituição um relatório

sobre  as  suas  atividades  individuais,  incluindo  funções  desempenhadas,  dificuldades

enfrentadas,  ações  tomadas  e  resultados  alcançados.  O  retorno  dessa  solicitação  foi

realizado em fevereiro de 2014.

Assim, puderam-se observar as demandas de cada um dos funcionários, além de uma

análise de como os profissionais expressam como vêem a instituição. Todos os funcionários

participaram com suas contribuições e um dos pontos que se repetiu em todos os relatos foi

a  série  de  mudanças  que  aconteceram no  ano  de  2013,  sendo  que  todos  relataram  as

mudanças como positivas, definindo o ano como um ano de transição.

A primeira dificuldade percebida na observação dos textos, praticamente unânime, é

a elaboração de um relatório coerente. A maior dúvida apresentada por todos seria a de

como elaborar um relatório. A falha na interpretação do texto (no caso, do próprio texto) fica

evidente quando se percebe nos relatos que há argumentos que não seguem ordem lógica,

como quando uma frase apresenta estruturas gramaticais de contradição, mas esse não é o

conteúdo do texto. Uma possível  ação de resultado, a ser implementada em 2014, é um

treinamento específico para elaboração de textos e relatórios.

Outro problema percebido é que ainda há, embora exista um esforço institucional

para que essa visão mude, uma necessidade de trabalho no modelo superior-funcionário.

Pouco mais da metade dos colaboradores percebe problemas, mas não aponta soluções,

nem apresenta seu empenho individual para que a situação se modifique, indo de encontro

à formatação de trabalho do Terceiro Setor, que não percebe a relação hierárquica vertical

como válida,  e sim, conta com a participação de todos durante processos e tomadas de

decisão, assim como conta que esse envolvimento gere um sentimento de participação.

A ideologia de uma administração horizontal, notou-se, é muito difícil de ser colocada

em prática, pois exige uma observação constante e um estabelecimento de padrões bem

definidos de trabalho. No entanto, esse estabelecimento de padrões, pela lógica do Terceiro

Setor  e  do  COBG  como  uma  entidade  assistencial  formada  por  pessoas,  deveria  ser
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construído a partir das colocações dos colaboradores, e não imposta a eles.

Uma ação positiva foi a decisão do grupo que atua na área dos projetos de passar do

formato  de  equipe  multidisciplinar  a  interdisciplinar.  Dois  obstáculos  se  colocaram:  a

dificuldade de manter um diálogo constante entre as diferentes partes da equipe e a de

encontrar profissionais preparados para lidar com esse formato de trabalho.

Outro  problema  apontado  pelo  setor  dos  projetos,  que  também  apresentou  a

potencial solução, que será posta em prática em 2014, é que os projetos realizados em 2013

não estavam sendo desenvolvidos como atividades de desenvolvimento integral, e sim como

pontuais, o que não é o objetivo da instituição, que tem como missão a transformação social.

Assim, a redação dos projetos a serem aprovados no ano seguinte primaram por parâmetros

de  assistência  social  que  possibilitem  um  serviço  de  convivência  e  fortalecimento  de

vínculos.

Uma  das  evoluções  apontadas  pelo  setor  também  foi  a  burocratização  do

acompanhamento  dos  usuários  dos  projetos  sociais.  Isso  deveu-se  a  necessidade  de

organizar dados mais objetivos quanto ao atendimento, para que então, fosse possível uma

análise mais factível do alcance ou não dos resultados dos projetos.

Um  problema  também  apontando  pela  maioria  dos  colaboradores,  de  diferentes

setores, foi a rotatividade de pessoal. A razão, apontada por poucos colaboradores, foi a falta

de  pertencimento  à  instituição.  Também  foi  apontada  a  abstenção  do  Conselho

Administrativo na participação do planejamento.

Esse  problema,  entretanto,  é  notado  em  diferentes  setores  da  sociedade,  e  em

especial no Terceiro Setor. A busca da solução se deu pela implementação de um processo de

seleção mais criteriosa, no qual os candidatos passaram por seleção de currículos, entrevista

individual  e  entrevista  coletiva,  além  de  receberem  a  resposta  do  processo,

independentemente do resultado.

Os problemas apontados pelo setor de atendimento foram dificuldades para lidar

com o sistema e falta de conhecimento sobre os projetos em desenvolvimento na instituição.

Ambos foram combatidos com treinamentos na instituição.
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