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Mensagem da Presidente 
 
O ano de 2016 foi um ano de muitas dificuldades para o Terceiro Setor. E isso vai além das 
dificuldades financeiras que assolam o Brasil, em especial o Estado do Rio de Janeiro. Quem 
atua no segmento de Assistência Social sofreu uma crise de identidade, de um possível 
retrocesso em tudo o que foi conquistado desde a criação do Sistema Único de Assistência 
Social. Mas, mesmo com todas as dificuldades, vencemos 2016! 
 
Estou muito feliz por estar de volta à COMAC, instituição que presido desde 2011 e da qual 
tive que me licenciar para lutar por todo o Terceiro Setor a frente da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a SETRAC. Desta forma, não poderia me furtar de 
agradecer a cada membro da Diretoria da COMAC que uniu esforços e venceu; não poderia 
deixar de agradecer a toda equipe Administrativa da Sede, que, com todas as dificuldades, 
seguiram em frente, executaram com louvor o nosso Curso de Patrulheiros, o Programa 
Jovem Aprendiz, o projeto Crer Ser e o nosso Costurando com Amor; Também preciso 
expressar o meu agradecimento aos Coordenadores e Professores dos projetos que, na 
ponta, ao lado de cada usuário/aluno, deram o seu melhor e com certeza, receberam o 
melhor de cada um deles. No âmbito Educacional, quero agradecer à equipe da Escola 
Germano Valente, desde o CEI até o Ensino Fundamental. Um agradecimento especial à 
equipe de Telemarketing que inovou em suas atuações e seguiu, mesmo com as 
adversidades. 
 
A crise financeira também foi sentida aqui na COMAC, que é uma instituição filantrópica, sem 
fins lucrativos e se mantém através de doações e convênios. Com o encerramento das 
atividades da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA)  e o consequente encerramento 
do Convênio, com a redução nas doações, a crise chegou e com ela trouxe atrasos nos 
pagamentos, débitos com fornecedores, débitos tributários que precisaram ser parcelados e 
também processos trabalhistas. Mas nenhum destes problemas nos faz desistir, até porque, 
não somos um caso isolado, somos uma dentre muitas instituições que não fecharam as suas 
portas e que contam um corpo técnico que, verdadeiramente, vive a instituição: suas vitórias, 
suas derrotas e suas dificuldades. E é isso que me dá forças para buscar mais e mais 
parceiros. Tenho fé em Deus, fé no Brasil e fé em Petrópolis. 
 
 
Uma boa leitura sobre nossas atividades realizadas em 2016 e que venha 2017 com muita 
paz e realizações.  
 
 

*Fernanda Ferreira 
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I – IDENTIFICAÇÃO 

 
 

- COMAC de Petrópolis –  
Comissão Municipal de Atuação Comunitária de Petrópolis 

 
Sede: Rua Visconde Souza Franco, 590 – Centro – Petrópolis – RJ – Cep.: 
25.625-081 – Telefone: (24) 4104-1071 / 4104-1062  
E-mail: diretoria@comac.org.br 
Site: www.comac.org.br 
CNPJ.: 28.807.352/0001-72 
 
Filial : Escola Germano Valente – Rua Dr. Sá Earp, 88 – Morin – Petrópolis 
– RJ – Cep.: 25.625-073, Telefone: (24) 2242-0699 
E-mail: diretoria@comac.org.br 
CNPJ.: 28.807.352/0002-53 
 

Iniciou atividades em 1969, tendo seus Títulos de Utilidade Pública na esfera 

Federal em 2004, Estadual emitido em 1972 e o Municipal em 1973. Foi 

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social em 1999 e no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 1991. 

Além de possuir Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social 

– CEBAS (Lei n. 8.958/2004). Em 2011 registrou-se no Conselho Municipal 

de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Conselho Municipal 

de Defesa da Mulher, no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa e no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável. 
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MISSÃO 

 Atender pessoas de todas as faixas etárias, através dos projetos 

sociais, intergeracionais, que realmente contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida da população petropolitana. 

 Contribuir para que as crianças, adolescentes e jovens possam, 

através da educação e da cultura, construir suas próprias identidades, 

com o fortalecimento dos vínculos familiares, dos valores e do respeito 

ao próximo, de forma que também sejam agentes capazes de reduzir 

a vulnerabilidade social. 

 Desenvolver projetos sociais que minimizem o choque entre as 

gerações, envolvendo as famílias. Proporcionar aos idosos qualidade 

de vida, através de oficinas ocupacionais. 

 
VALORES 

 Respeito às diversidades; 

 Entusiasmo, determinação e amor pelo trabalho social, como principal 

agente de transformação; 

 Cooperação e parceria para a geração de resultados, unindo 

instituição e comunidade para o cultivo de um diálogo permanente; 

 Capacidade em transformar sonhos em realidade; 

 Afetividade nas relações com a contínua promoção da afetividade nas 

ações. 
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VISÃO 
 

A COMAC acredita, acima de tudo, em Petrópolis e nos Petropolitanos, na 

sensibilidade da comunidade petropolitana, que é a grande responsável pela 

manutenção dos projetos sociais através das doações. São projetos que 

valorizam cada participante, a relação familiar, mostrando que cada um é 

capaz de transformar sua própria vida. 

 

 
II - A COMAC DE PETRÓPOLIS 

 
 
COMAC – Comissão Municipal de Atuação Comunitária de Petrópolis, CNPJ. 

28.807.352/0001-72, é uma associação civil de direito privado, beneficente, 

filantrópica, social, educacional, inclusiva e sem fins lucrativos que atende 

prioritariamente pessoas carentes. Atua nos segmentos social e educacional, 

sempre trabalhando para que os direitos da criança e do adolescente sejam 

ouvidos e respeitados. No social, que é a sua atividade principal, tem em sua 

essência o resgate do jovem que vive em vulnerabilidade social através da 

sua qualificação para inserção no mercado de trabalho, atuando como 

Agente de Integração devidamente registrada junto ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e é homologada junto ao Ministério 

do Trabalho e Previdência Social. Destacam-se o Curso de Patrulheiros, o 

Programa Jovem Aprendiz, COMAC Costurando com Amor e o Projeto Crer 

Ser – Trabalho e Renda.  Já na área da educação, tem como objetivo 

oferecer um ensino de qualidade desde a Educação Infantil, abrangendo até 

o 9º ano do Ensino Fundamental. Em ambos os segmentos, social e 

educacional, a COMAC fomenta a interação das crianças, jovens e adultos 

atendidos pelos seus projetos sociais com a cultura e com a 
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sustentabilidade, democratizando o conhecimento e a valorização do meio 

ambiente e seus recursos naturais. 

Com projetos sociais tradicionalmente conhecidos pela qualificação 

profissional de jovens, não acredita no assistencialismo, mas sim na 

possibilidade que cada um tem em mudar a própria vida, seja a criança, o 

jovem ou a sua própria família. Oferece oportunidade, mostra o caminho, 

desenvolve a cidadania. É desta forma que a COMAC promove a inclusão 

social. Os desafios para a continuidade dos projetos são muitos e o sempre 

crescente número de crianças e jovens que precisam de ajuda é ininterrupto. 

Atua como importante agente de mudança na vida dos jovens que são os 

grandes alvos de convites tentadores, que procura absorvê-los através da 

ociosidade. São projetos de qualificação profissional para jovens, em 

contraturno escolar, objetivando, socialmente, preencher esses espaços 

ociosos, impedindo a entrada dessa clientela em práticas antissociais e 

profissionalmente, capacitando-os para o mercado de trabalho. 

Idealizada por Dr. GERMANO VALENTE, um importante advogado e 

empresário, que acreditou ser possível criar uma escola na qual os alunos 

estudassem em horário integral, para atender a população que não tinha 

recursos para manter seus filhos em Escola Creche. Mais tarde, não 

satisfeito, achou também necessário dar assistência a jovens adolescentes, 

que, naquela época, acontecia a partir de 12 anos de idade, implantando 

com sucesso o curso de Patrulheirismo, hoje denominado Curso de 

Qualificação Profissional em Educação Básica de Auxiliar Administrativo, 

desenvolvido através de um programa do Desembargador Dr. Marinho da 

Costa Terra, que já havia criado e lançado este programa no interior do 
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estado de São Paulo.  O curso vem crescendo e expandindo suas ações, 

recebendo um grande reconhecimento da sociedade petropolitana.  

Com mais de 40 anos tradição, a COMAC se destaca, a cada dia, nos 

projetos que desenvolve, torna sonhos em realidade e é hoje uma das mais 

importantes e respeitadas instituições filantrópicas de Petrópolis. 

Quanto às finalidades estatutárias, de acordo com o Artigo 3º do Estatuto da 

COMAC, seguem: 

“Art. 3º - FINS: A Associação funcionará de forma absolutamente gratuita, 

sendo definida pelas seguintes finalidades:  

1. Amparar as crianças carentes e dar assistência ao adolescente e à 

educação profissional.  

2. Prestar assistência sem qualquer distinção, a todas as famílias 

necessitadas, propondo-se a educar e amparar seus filhos menores. 

3. Desenvolver e aplicar uma cultura especializada, com treinamento 

destinado a trabalhar no campo do profissionalismo, da educação básica 

e da assistência social. 

4. Facilitar o intercâmbio entre as associações congêneres de iniciativa 

privada ou pública, brasileiras ou estrangeiras, podendo afiliar-se e/ou 

associar-se, como designar seus representantes para congressos 

nacionais ou internacionais. 

5. Prestar serviços permanentes ou temporários e sem qualquer 

discriminação de clientela. 

6. Atuar como Agente de Integração entre as Unidades Concedentes de 

estágios e as Instituições de Ensino, seguindo as diretrizes nacionais 
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para a organização de estágio entre alunos da educação superior, 

profissional e do ensino médio. 

7. Apoiar Programas Nacionais de Estimulo ao Primeiro Emprego, 

preparando e encaminhando jovens adolescentes para a integração ao 

mercado de trabalho.  

8. A COMAC pratica em suas dependências um Curso de Qualificação 

Profissional em Educação Básica de Auxiliar Administrativo, com 

atividades teóricas e práticas, preparando o aprendiz designado na 

legislação pertinente. 

9. A COMAC concederá certificados pela conclusão do curso acima, sendo 

que para a parte prática, será necessária a conclusão do aprendizado 

nas empresas. 

10. A COMAC, tendo registro no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente poderá atender as empresas no 

fornecimento de mão de obra qualificada - Jovens Aprendizes, como 

participar de outros programas sociais. 

11. A COMAC poderá ministrar e criar quaisquer outros cursos 

profissionalizantes e/ou de aprendizagem, como entidade qualificada em 

formação técnico-profissional metódica. 

12. A COMAC poderá angariar recursos financeiros para a realização dos 

seus propósitos, podendo para tanto promover campanhas e contratar 

assessorias especializadas. 

13. Na filial denominada Escola Germano Valente, atender crianças no 

segmento de Educação Infantil, Creche e Pré-Escolar, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Cursos Extracurriculares, dentre todas as 

demais atividades sociais, educativas e esportivas, para tanto, utilizará 

recursos de convênios particulares, com a Prefeitura de Petrópolis, 
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Governos Federal e Estadual, além doações espontâneas da 

comunidade. 

14. Poder-se-á estender o atendimento na Creche e Pré-Escolar, através da 

realização de convênios, entendidos como programas de menores da 

comunidade e/ou através de entidades particulares. 

15. Para atendimento após o término do período legal para Educação 

Infantil, Creche e Pré-Escolar, a COMAC, poderá dispor de um serviço 

de Complementação de Horário Escolar, com o objetivo de atender a 

solicitação dos pais, que necessitem trabalhar sem ter com quem deixar 

seus filhos. Para a sua manutenção, não poderá ser cobrado qualquer 

valor, seja a que título for.  

16. Será permitido o aluguel ou a venda parcial do seu complexo patrimonial, 

desde que não infrinja os objetivos deste estatuto, mediante aprovação 

em Assembleia Geral Extraordinária convocada especificamente para 

este fim. 

17. Todos os programas sociais serão efetivados na medida dos recursos 

econômicos e financeiros da Associação.  

18. Dentre os objetivos da Associação, constam aqueles desenvolvidos e 

destinados as Mulheres – principalmente à proteção, à Pessoa Idosa e 

aos Deficientes. 

19. A COMAC poderá realizar Serviços de Proteção Social Básica, tais como 

PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, através de 

convênio com os Governos Federal, Estadual e/ou Municipal; 

20. A COMAC poderá realizar serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, tais como PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Família e Indivíduos) e PSC (Prestação de Serviços à 
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Comunidade), através de convênio com os Governos Federal, Estadual 

ou Municipal;” 

 

 
III – AÇÕES E REALIZAÇÕES ATRAVÉS DOS PROJETOS SOCIAIS E 

EDUCACIONAIS 
 

 
 

 
3.1 Educação Infantil 

 
 
O ano de 2016 foi um ano que os vínculos escola e família foram 

fortalecidos. Foi implantada uma proposta pedagógica de incentivo e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas utilizando a ludicidade como forma 

de aprendizagem das crianças e também do educador. Foi intensificado o 

interesse da família na educação de seus filhos, sobretudo na vida escolar. 

 

Os resultados foram os esperados, como o bom desenvolvimento das 

atividades de integração e educacional; foi despertado o interesse da família, 

das educadoras e das crianças nas atividades culturais desenvolvidas no 

âmbito escolar; foram desenvolvidas atividades que despertassem a 

criatividade e imaginação; foram utilizados materiais reutilizados / recicláveis 

de forma divertida e proveitosa; foram proporcionados o resgate e a 

valorização de brincadeiras infantis com as crianças. 

 

Hoje, a COMAC é um dos Centros de Educação Infantil com melhores 

localização e espaço físico, podendo oferecer salas de aulas amplas, 
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parques recreativos coberto e descoberto, laboratório de informática, 

biblioteca, brinquedoteca, sala de artes, sala de música, sala de judô e 

quadra poliesportiva. São espaços privilegiados para estimular a exploração 

lúdica, onde a criança brinca livremente, descobre sobre coisas novas, 

supera desafios, toma decisões, desenvolve e exercita suas capacidades 

motoras, cognitivas e interativas. Os profissionais acompanham cada criança 

nesse processo intenso de crescimento. 

A proposta pedagógica apresentada para a Educação Infantil para o ano de 

2016 foi cumprida com êxito. 

 

 
3.2 Ensino Fundamental 

 
 
O ano de 2016 foi de muita alegria para toda a Escola Germano Valente, 

sobretudo para os alunos do Ensino Fundamental. Muitos projetos 

pedagógicos foram desenvolvidos para que o eixo ensino-aprendizagem 

pudesse ter um aproveitamento integral pelos alunos. 

 

O objetivo proposto também foi alcançado, com aprovações fundamentadas 

não somente em avaliações, mas em atividades de meio que justificam o fim 

na aprendizagem.  
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3.3 Curso de Patrulheiros 

 
Este importante projeto social de qualificação profissional para jovens que 

vivem em vulnerabilidade social e que podem ser capacitados para a 

inserção no mercado de trabalho ganhou mais força em 2016 com a procura 

das empresas por esta mão de obra qualificada cedida em Petrópolis 

exclusivamente pela COMAC.  

 

Cerca de 150 jovens se formaram e foram encaminhados para o mercado de 

trabalho, sempre com o acompanhamento preciso da equipe técnica,  para o 

acompanhamento da vida profissional deste jovem, dentro das  diretrizes e 

impetrações da Lei de Estágio e da Lei de Aprendizagem, além de 

acompanharem a vida escolar, uma vez que para ser Patrulheiro o jovem 

tem a obrigatoriedade de estar estudando no e ter mínimo de 75% de 

frequência às aulas, além de não poder ter o seu rendimento escolar 

comprometido. Fatores que podem ocasionar o desligamento do Patrulheiro 

do estágio. 

 

Projeto Social que também obteve êxito em 2016, sendo um facilitador para 

o empresário que precisa da mão de obra qualificada e para o jovem, que 

quer sair da ociosidade e construir o seu futuro profissional. 
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3.4 Projeto Crer Ser 

 
 

Pelo oitavo ano consecutivo a COMAC de Petrópolis é a única instituição de 

Petrópolis que desenvolve projeto de capacitação para a pessoa com 

deficiência a fim de encaminhá-lo para o mercado de trabalho, uma vez que 

por força de Lei de Quotas, as empresas são obrigadas a contratarem, mas 

por não contarem com uma mão de obra aceitável para as suas atividades, 

acabam destinando atividades sem valor para a pessoa com deficiência, 

sem ao menos dar-lhes a oportunidade de mostrarem o seu potencial. Foram 

cerca de 10 jovens e adultos atendidos ao longo de 2016.  

 

Quanto aos objetivos alcançados, do âmbito pedagógico os alunos 

apresentaram grande melhora em suas desenvolturas educacionais;  

 

 

3.5 Programa Jovem Aprendiz 
 

 

Este programa, originado por força de uma Lei Federal, veio para reafirmar o 

compromisso da COMAC com o jovem no seu ingresso para o mercado de 

trabalho.  

 

Diferente do estágio, o Programa de Aprendizagem oferece benefícios de 

um funcionário de carreira para o jovem, que já passa a ter sua carteira 

profissional registrada com todas as determinações da CLT. Hoje são cerca 
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de 140 jovens que estão trabalhando em importantes empresas em 

Petrópolis. 

 

O objetivo proposto foi alcançado e até além, uma vez que previsão era de 

80 jovens em 2016. Foi o projeto que mais se destacou no ano de 2016. 

 

 

  

 
3.6 COMAC Costurando com Amor 

 
 

Este projeto criado em maio de 2012, ocupou diversos espaços na imprensa 

petropolitana e carioca. Foram confeccionados diversos artigos com as 

doações recebidas através do Instituto da Criança. Todo o material recebido 

em doação é customizado e transformado em peças de rouparia para a 

Educação Infantil e demais itens de necessidade da instituição. 

 

 
IV – RECURSOS HUMANOS 

 
 

Em 2016 a COMAC contou com funcionários contratados, cedidos pela 

Prefeitura e voluntários que fizeram a diferença e estão ajudando a escrever 

a sua nova história.  
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Quantidade Cargo Vínculo Carga Horária / 
semanal 

01 Gerente Geral Contratado 44 horas  

02 Coordenadores de 

Projetos 

Contratado 44 horas 

03 Professor de 

Cursos Livres 

Contratado 44 horas 

02 Auxiliares de 

Serviços Gerais 

Contratado 44 horas 

09 Mensageiros Contratado 44 horas 

10 Operadoras de 

Telemarketing 

Contratado 40 horas 

01 Supervisora de 

Telemarketing 

Contratada 40 horas 

01 Padeira Contratada 44 horas 

04 Berçaristas Contratada 44 horas 

01 Coordenadora de 

Educação Infantil 

Contratada 44 horas 

02 Auxiliar de cozinha Contratada 44 horas 

07 Professor de 

Educação Infantil 

Contratado 44 horas 

12 Auxiliares de 

Creche 

Contratado 44 horas 

01 Secretária Escolar Contratado 44 horas 

01 Inspetor de 

Disciplina 

Contratado 44 horas 
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01 Professora de 

Corte e Costura 

Voluntária 20 horas 

01 Advogado Voluntário Quando necessário 

01 Jornalista Voluntária Quando necessário 

01 Contabilista Voluntária Quando necessário 

 
 
 
 

 
V – RECURSOS FINANCEIROS 

 
 
Durante o exercício de 2016 o funcionamento da COMAC foi viabilizado 

graças as doações em recursos e contribuições financeiras de pessoas 

físicas e jurídicas, identificadas ou não (a pedido do próprio doador) que 

acreditam e fiscalizam nossas atividades e projetos, mas que acima de tudo, 

acreditam em nossas ações e nos ajudam a crescer a cada dia, nos 

fortalecendo com a confiança depositada em nossa instituição. 

 

A COMAC é conveniada a Prefeitura de Petrópolis para a execução da  

Educação Infantil  e do  Ensino Fundamental.  
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VI – CONCLUSÃO 

 
 
 
Ao final da elaboração do Relatório de Atividades 2016 a equipe da COMAC 

de Petrópolis sente-se honrada em participar de tão importante instituição 

que desenvolve importantes projetos sociais e educacionais. 

Tudo o que fora realizado foi com recursos mínimos, mas uma vontade 

enorme de fazer, ajudar o próximo, sempre respeitando as diretrizes da 

Política Nacional de Assistência Social e do Ministério da Educação, que nos 

resguardam a todos e nos dá a certeza de eficiência no serviço prestado. 

E que venha 2017, com muitos usuários e suas famílias em nossa COMAC, 

que a população continue nos ajudando a desenvolver nosso trabalho.  

Fica aqui o reconhecimento da COMAC a todos os nossos parceiros, em 

especial ao INSTITUTO DA CRIANÇA E AO SESC BANCO RIO DE 
ALIMENTOS.  

 

 

COMAC  

– Escola Germano Valente -  


