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Fundação Romi
divulga o Balanço
de Atividades de
2012 e apresenta
os beneficiados
com seus projetos
e programas
destinados à
comunidade
barbarense nas
áreas de educação
e cultura

Mais do que
números
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Márcia Ameriot

Superintendente

Conecte-se!

Balanço 2012
Mais de 36 mil pessoas atendidas pela Fundação
Um ano comemorativo repleto de oferecer oportunidades iguais de acesresultados positivos. Em 2012, a so à educação e à cultura. Por trás desFundação Romi completou 55 anos se número, há uma equipe empenhade atividades. Ao todo, a instituição da em não só atender cada vez mais
atendeu diretamente 36.723 pes- pessoas, mas sim em tocar e transforsoas em seus projetos e programas, mar vidas, pois essa é a principal mistodos gratuitos, com o intuito de são da Fundação Romi.

Atendimentos

36.723

O ano do aniversário de mais de
meio século de nossa instituição nos
levou a buscar a comunidade em
atividades que nos colocaram cara
a cara com a população de Santa
Bárbara, através de projetos do Núcleo
de Educação Integrada; também
nos esforçamos para atender cada
vez mais escolas no programa de
Educação Patrimonial do CEDOC e
vimos o nosso caçula, o Cedin, Centro
de Vivências do Desenvolvimento
Infantil, atrair cada vez mais atenção
de crianças e profissionais interessados
em nossa proposta pedagógica.
Vale ressaltar a importância que
demos em 2012 à capacitação dos
orientadores educacionais do programa,
para responder às novas demandas
e desafios futuros para a educação
infantil. Acreditamos que, na Educação,
uma boa formação se constrói por
meio das dinâmicas, do trabalho em
equipe, do intercâmbio, de experiências
e da construção de competências.
Na Cultura, a Estação Cultural vem
se consolidando como um espaço
democrático, que oferece eventos
variados e de qualidade. Mais de 20 mil
pessoas prestigiaram nossas atividades,
ampliando a oferta de bens culturais.
Assim, mesmo com metas desafiadoras
continuamos a desempenhar
nosso papel de contribuir para o
desenvolvimento social de Santa
Bárbara d’Oeste. É maravilhoso
constatar mais uma vez, ao revisar
nosso balanço de atividades, tudo
o que fomos capazes de realizar
ao longo do ano que passou!

Total

A Fundação fala

NEI Núcleo
de Educação
Integrada

2.327

Cedin Centro
de Vivências do
Desenvolvimento Infantil

801

CEDOC
Centro de
Documentação

Estação
Cultural

13.075

20.520

A Fundação Romi está localizada na Av. Monte Castelo, 1095
no Jardim Primavera, em Santa Bárbara d’Oeste | Fone 19. 3499.1555

Fique por dentro do que
acontece na Fundação Romi
e na Estação Cultural pela
internet e dê sua opinião!

fundacaoromi.org.br
estacaocultural.org.br

Fundação Romi
Estação Cultural

@est_cultural

www.fundacaoromi.org.br

O ensino como protagonista
NEI – Núcleo de Educação Integrada: duas décadas de atividades educativas

248

240

Número de
atendidos

242

2010

Incentivar a criatividade, a iniciati- e realizam atividades voltadas para o
va, a responsabilidade, o empreen- desenvolvimento de competências e
dedorismo, assim como, a importân- habilidades. Segundo a coordenadocia do trabalho em grupo. Essas são ra pedagógica da Fundação Romi,
as principais propostas do NEI, Nú- Sueli Torres, o objetivo pedagógicleo de Educação Integrada, progra- co do NEI continua o mesmo há 20
ma da Fundação Romi, que comple- anos, no entanto, as ferramentas foram evoluindo com o tempo. “As nota 20 anos de atividades, em 2013.
Estudantes de 8º e 9º anos de es- vas tecnologias, o novo perfil dos parcolas públicas frequentam o NEI em ticipantes e as mudanças na sociedahorário inverso ao da escola pública de exigiram modificações no projeto

2011

2012

pedagógico para que ficasse cada vez
mais dinâmico e agradável aos jovens,
de modo que o ensino seja prazeroso”, diz. Com duração de dois anos e
totalmente gratuito, os participantes do NEI são selecionados por meio
de uma prova, realizada anualmente
pela Fundação Romi, aberta a adolescentes que estejam matriculados
no 7º ano da rede pública de Santa
Bárbara d’Oeste.

Meu Amigo da
Escola Pública

Abelhas
Ocupadas

Abelha
Rainha

Em dois dias do mês,
alunos do 6º e 7º ano
da rede pública estadual de Santa Bárbara participam de
atividades do NEI, com o intuito de despertar o interesse deles
nas diferentes formas de aprendizagem desenvolvidas no Núcleo,
além de incentivar os participantes a dividir com seus colegas o
que aprenderam.

Neste projeto, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, os
participantes do Núcleo de Educação Integrada atuam como monitores voluntários, repassando o que
aprenderam às crianças do 4º e 5º
ano das escolas rurais e distritais da
cidade. As atividades são adaptadas
pela equipe técnica do NEI com a
participação direta dos adolescentes.

Com o objetivo de incentivar a participação das
famílias nas atividades
dos filhos, o projeto “Abelha Rainha”
é voltado para as mães das crianças
beneficiadas no “Abelhas Ocupadas”. A proposta também visa a despertar o interesse das mães por trabalhos manuais, a fim de permitir a
busca por novas formas de geração
de renda e elevar sua autoestima.

185

* Número de beneficiados

82

13
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Aprender brincando
Cedin: programa atende crianças de 3 a 5 anos da rede pública de ensino
No Cedin (Centro de
Vivências do Desenvolvimento Infantil), as
crianças são incentivadas através de brincadeiras e o resgate da cultura da infância é compromisso dos educadores. O projeto da Fundação Romi, em parceria com a Prefeitura Municipal
de Santa Bárbara, atende crianças de três a cinco anos matriculadas regularmente na Rede Municipal de Ensino. A principal
proposta do CEDIN é oferecer
às crianças oportunidades para
aprender a conviver, a pensar e a
fazer, por meio de vivências pedagógicas que incentivam a autonomia, a fazer escolhas, assumir pequenas responsabilidades
e lidar com os conflitos do dia-a-dia. “A criatividade, a iniciativa,
a colaboração e a amizade são alguns dos comportamentos cultivados em nosso ambiente”, explica a coordenadora do CEDIN Vanessa Aranha Morimoto.

520

801

160
121

160

110

103
70

Crianças atendidas
2010

Projeto com as
famílias
2011

2012

Capacitação de
professores da
rede municipal de
educação infantil

Programa de
Bolsa Auxílio

Seja seu filho
por um dia

LEP – Logo na
Escola Pública

Visa a fornecer a ex-participantes do NEI um auxílio
mensal que os ajude a frequentar cursos em escolas técnicas públicas, a fim de alavancar sua inserção
no mercado de trabalho. O candidato deve ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental em Escola Pública, ter
participado do NEI e estar matriculado
em escola técnica pública. O auxílio cobre custos de alimentação e transporte.

Os pais dos participantes do NEI e
do projeto “Abelhas Ocupadas” comparecem à Fundação com o objetivo de participar de atividades monitoradas pelo próprio filho. O objetivo é mostrar a importância do acompanhamento dos pais na vida escolar dos adolescentes.

Em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e Escolas Estaduais, participantes do NEI levam à Rede Pública de Ensino atividades com a Linguagem de informática LOGO de Programação,
na qual os estudantes constroem
não somente na tela do computador, mas também experimentam
novas formas de aprender.

53

223

346

* Número de beneficiados

www.fundacaoromi.org.br

A arte de
ensinar
Encontro de educadores:
troca abre portas para novas
práticas pedagógicas
O “Encontro de Educadores”, realizado anualmente pelo NEI (Núcleo de Educação Integrada), reúne profissionais da educação com
o objetivo de apresentar aos participantes novas práticas
pedagógicas. Através de oficinas workshops, mesas redondas e palestras, os educadores têm a oportunidade
de trocar experiências a fim de melhorar a qualidade de
ensino. “Nossa intenção é tornar o processo educacional
mais dinâmico em sintonia com a realidade, e a escola
um ambiente alegre, convidativo e adequado a experimentação , além de buscar em conjunto, soluções para
os principais problemas enfrentados pelos educadores”,
destaca a coordenadora pedagógica da instituição Luciana Bueno Bruscagin. O Encontro, realizado no mês de julho, gratuito e aberto a educadores de todo o País, conta
com a participação de importantes profissionais da área,
além da equipe técnica do NEI e do Cedin.

1.139

Anjos do riso
No projeto “Anjos do Riso”, ser palhaço é coisa séria. O nariz vermelho, a maquiagem e a roupa circense são apenas uma parte da caracterização do grupo. Os adolescentes do NEI participam de oficinas para aprenderem a arte de
ser clown, cuja principal missão é alegrar as
pessoas. No ano passado, a trupe participou
do projeto “Anjos do Riso – Agentes Contagiantes da Saúde”, no qual os clowns interagiam com pacientes e funcionários de Unidades Básicas de Saúde da cidade, comprovando que o riso ainda é o melhor remédio. A iniciativa também foi selecionada, entre vários
grupos da região, para receber orientação artística do Projeto Ademar Guerra, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado.

38

* Número de beneficiados
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A história de Santa Bárbara
d’Oeste ao alcance de todos
Centro de Documentação Histórica: espaço armazena acervo histórico da cidade
O CEDOC (Centro de Documentação
Histórica), da Fundação Romi, armazena em seu espaço físico um rico acervo histórico da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, arquivado na instituição desde 1964, com materiais
que datam de 1890 até os dias de hoje. Profissionais trabalham no processamento técnico da documentação realizando o trabalho de triagem,
digitalização, catalogação, higienização e guarda permanente.

Espaço expositivo
O CEDOC possui um espaço que
abriga uma exposição permanente
da história de Santa Bárbara d’Oeste,
mostrada através de textos, fotos, documentos, vídeos e objetos. Nela, os
visitantes podem percorrer por meio
de uma linha do tempo toda a história do município desde os tempos
primitivos até a constituição da cidade contemporânea.
Educação Patrimonial
Neste projeto, estudantes e professores conhecem a história de Santa
Bárbara d’Oeste de uma forma inte- Acesso online
rativa. O ponto de partida das ativi- Mais de 250 mil documentos históridades é a visita ao Espaço Expositi- cos de Santa Bárbara estão disponívo do CEDOC, que pontua as fases veis gratuitamente para consulta na
mais importantes da história barba- internet, que disponibiliza em seu
rense. Profissionais do CEDOC rea- site (www.fundacaoromi.org.br) o
lizam oficinas e atividades interdis- acesso a mais de 200 mil páginas de
ciplinares de forma prazerosa e lú- jornal, 35 mil fotografias, 15 mil redica com os participantes. Voltado cortes de jornais e revistas, além de
para crianças de cinco a dez anos, o 2 mil catálogos que registram a históprojeto recebe alunos de escolas de ria do município. Vale a pena entrar e
Santa Bárbara e região.
conferir este trabalho.

Educação Patrimonial

1.806 1.985 3.849

13.075

7.640

10.823 10.272

Pesquisas – diretas e online

4.008

4.454

6.313

14.775

Visitas monitoradas

4.659
2010

3.301
2011

2.913

10.873
2012

TOTAL

www.fundacaoromi.org.br

Fome de
cultura

Estação Cultural: palco de atrações de toda região
Assim como diz a música “Comida”,
do grupo Titãs: “A gente não quer só
comida, a gente quer comida, diversão e arte”. Com essa proposta, a Estação Cultural oferece cultura gratuita, de qualidade, para toda a comunidade de Santa Bárbara e região. A
iniciativa, já consolidada, desperta
admiração da população que a frequenta, tornando-se um ponto de
encontro cultural da comunidade
barbarense e referência em toda a região. O local recebe uma programação gratuita todos os meses com shows, oficinas de artesanato, exposições, sessões de cinema, workshops,
além de projetos socioeducativos. O
local é aberto para visitação e, também, aos interessados em divulgar e
apresentar seus trabalhos. A Estação
Cultural, inaugurada em 2007, é fru-

to da revitalização da antiga estação
ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste
e de um projeto da Fundação Romi.
Conheça a Estação Cultural
O “Armazém da Estação”, com capacidade de 200 lugares é destinado à
exibição de filmes, apresentações,
shows, workshops e oficinas artísticas. Já o “Memorial da Ferrovia” abriga um acervo com peças das antigas
estações ferroviárias CiaPaulista, Mogiana e Sorocabana, coleções de livros, revistas e gravações de DVD sobre as ferrovias no Brasil. Na Estação
Cultural, também há a “Sala de Inclusão Digital”, um espaço com computadores com acesso gratuito à internet e impressora para a população
fazer pesquisas, trabalhos, elaborar
currículos, entre outros.

Estação Cultural
Caminhada Cultural.................300
Virada Cultural.........................7360
Cineclube...................................... 577
Música na Estação................1024
Projeto Ninho Musical..............152
Coro Filarmônico Ninho
Musical..............................................40
Ninho Musical – Ensaio
Aberto............................................ 745
Projeto Música Sertaneja....690
Oficina de Dança de Salão......121
Oficina de Dança para
Crianças............................................15
Oficinas de Artesanato –
Estação das Artes...................165
Oficina de Teatro..........................06
Projeto Judô
Socioeducativo.......................... 189
Encontro Nacional de
Contadores de História..........177
Férias na Estação...................279
Semana da Criança.................404
Natal na Estação....................1060
Diversos.......................................2041
Sala de Inclusão Digital.......4822
Visitas espontâneas
(livro de visitas)........................353

Total...............................20520
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Fundação Romi
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro
Em reais
Ativo
Nota
2012
2011
			(reapresentado
			
– Nota 2.12)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.959
1.038
Aplicações financeiras
3
33.590.006
32.293.108
Valores a receber da mantenedora		
54.364
53.295
Outros valores a realizar		
139
218
Valores vinculados bloqueados
15
137.702
4.800
		
33.784.170
32.352.459
Não circulante
Aplicações financeiras
3
89.059
276.510
Ativos financeiros disponíveis
para venda
4
6.497.381
9.478.652
Imobilizado
5
3.338.516
3.455.184
Intangível
6
6.016
10.262
		
9.930.972
13.220.608
Total do Ativo		
43.715.142
45.573.067
Passivo e patrimônio social
Nota
2012
2011
			(reapresentado
			
– Nota 2.12)
Circulante
Fornecedores		
21.485
33.361
Projetos educacionais e
culturais vinculados
15
184.507
10.558
Salários e encargos sociais		
168.087
179.531
Total do passivo		
374.079
223.450
Patrimônio social
Superávit acumulado		
39.097.703
38.124.986
Ajustes de avaliação patrimonial		
4.243.360
7.224.631
Total do patrimônio social		
43.341.063
45.349.617
Total do Passivo e patrimônio social		
43.715.142
45.573.067

Demonstrações das mutações no patrimônio social
Em reais
		
Ajustes
Total do
Superávit
de avaliação patrimônio
acumulado
patrimonial
social
Saldo em 1º de janeiro de 2011
36.656.950		
36.656.950
Ajustes de exercícios
anteriores – Nota 2.12		
18.137.209
18.137.209
Saldo de abertura ajustado
36.656.950
18.137.209
54.794.159
Total do resultado abrangente
do exercício
Superávit do exercício
1.455.358		
1.455.358
Ajuste do valor justo dos ativos
financeiros disponíveis para
venda (Notas 2.12 e 4)		
(10.912.578) (10.912.578)
Aquisição de bens para imobilização
com recursos do Ponto de Cultura
12.178		
12.178
Doações de bens para imobilização
500		
500
Total do resultado abrangente
do exercício
1.468.036
(10.912.578) (9.444.542)
Saldo em 31 de dezembro de 2011
(reapresentado – Nota 2.12)
38.124.986
7.224.631
45.349.617
Total do resultado abrangente do exercício
Superávit do exercício
953.805		
953.805
Ajuste do valor justo dos ativos financeiros
disponíveis para venda (Nota 4)		
(2.981.271)
(2.981.271)
Aquisição de bens para imobilização com
recursos do Ponto de Cultura e FUMCAD
18.912		
18.912
Total do resultado abrangente
do exercício
972.717
(2.981.271)
(2.008.554)
Saldo em 31 de dezembro de 2012
39.097.703
4.243.360
43.341.063
Não há outros resultados abrangentes no exercício corrente além do superávit do exercício e
dos ajustes de avaliação patrimonial de ativos financeiros disponíveis para venda.

Demonstrações do superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
Nota
2012

2011
Receitas
Doações da mantenedora		
657.670
629.768
Receitas financeiras		
3.051.675
4.103.643
Outras doações		
118.397
61.887
Outras receitas		
5.359
11.318
		
3.833.101
4.806.616
Despesas
Proteção Social Básica:
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos:
Programa Integrado de Desenvolvimento Humano e Social - PRODHES:
Centro de Vivências do
Desenvolvimento Infantil - CEDIN
13.1
(285.196)
(284.402)
Núcleo de Educação Integrada - NEI 13.1
(1.322.331)
(1.619.174)
Meu Amigo da Escola Pública
13.1
(666)
(151)
Abelhas Ocupadas
13.1
(34.472)
(44.836)
Abelha Rainha
13.1
(2.423)
Anjos do Riso - Clown
13.1
(3.329)
Encontro de Educadores
13.1
(16.985)
(24.127)
LEP - Logo na Escola Pública
13.1
(31.990)
(31.630)
Programa de Bolsa Auxílio
13.1
(196.992)
(203.819)
Centro de Documentação
Histórica - CEDOC
13.1
(625.358)
(720.476)
Estação Cultural
13.1
(338.855)
(382.232)
Defesa e Garantia de Direitos:
IDI-UM
13.2
(8.438)
(13.970)
Outras Despesas:
Outras despesas diversas
14
(6.389)
(12.958)
Total		
(2.873.424)
(3.337.775)
Superávit operacional		959.677
1.468.841
Outros resultados
Despesas financeiras		
(1001)
(1.759)
Resultado na alienação de bens
do ativo imobilizado		
(4.871)
(11.744)
		
(5.872)
(13.483)
Superávit do exercício		

953.805

1.455.358

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
		
2012
2011
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit do exercício		

953.805

1.455.358

Depreciação e amortização		

192.293

280.142

Resultado na alienação do imobilizado		

4.871

11.744

Valores a receber da mantenedora		

(1.069)

(38.273)

Outros valores a realizar 		

79

196.658

Valores vinculados bloqueados		

(132.902)

(4.800)

Fornecedores 		

(11.876)

5.682

Projetos culturais vinculados 		

173.949

20.862

Salários e encargos sociais		

(11.444)

(33.539)

Ajustes para conciliar o superávit do exercício ao
caixa gerado pelas atividades operacionais:

Variações nos ativos operacionais:

Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais		 1.167.706

1.893.834

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aplicações financeiras		

(1.109.447)

(1.891.559)

Aquisição de imobilizado		

(57.338)

(29.851)

Caixa aplicado nas atividades de investimento

(1.166.785)

(1.921.410)

Aumento (redução) do saldo de caixa e bancos

921

(27.576)

Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício 1.038

28.614

Caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício

1.038

1.959

Veja o relatório completo no site www.fundacaoromi.org.br clicando em ‘Institucional’ e depois em ‘Demonstrações Financeiras/Atividades’
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