Missão:

Centro de

Equoterapia de Uruguaiana

GENERAL FIDÉLIS

Reeducar, reabilitar e
tratar pessoas portadoras de
Necessidades Especiais,
utilizando o cavalo como
instrumento terapêutico,
buscando melhor qualidade
de vida para o Praticante
e seus Familiares.

Visão:
Até 2015 ser
referência nacional
em Equoterapia,
atingindo a sustentabilidade, impulsionada
pela solidariedade,
profissionalismo e
inovação.

RELATÓRIO ANUAL 2010

Editorial

Solidariedade e
Profissionalismo:
Uma dupla
que dá certo

E

m 2010, o
Centro de
Equoterapia de Uruguaiana General
Fidélis (C.E.U) ofereceu 76
sessões de Equoterapia a 90
Praticantes no picadeiro do
Círculo Militar. Além disso,
disponibilizou a Sala Digital para
aqueles que necessitavam de apoio
pedagógico. Desta forma, beneficiou
centenas de pessoas entre os Praticantes e suas
famílias.
Paralelamente às sessões de
Equoterapia, coordenado pela equipe
interdisciplinar, o C.E.U atingia as metas
impostas pelo curso de gestão no 3º setor,
“Educando para a Transparência”, promovido pela Parceiros Voluntários. Este foi, sem
dúvida, um dos destaques de 2010. Através
deste curso, o C.E.U chega aos seus 19 anos
realmente mais maduro e preparado para
oferecer maior qualidade em seus serviços.
“Serviço” vem da palavra “Servir”, e
esta pode ter muitos significados no
dicionário, dentre eles: Ser útil ou prestável
a, cuidar de, auxiliar; favorecer; ajudar, ser
vantajoso. É isto que o C.E.U vem fazendo ao
longo destes 19 anos. Mas em 2010, além de
servir, o Centro atingiu maior profissionalismo
na sua gestão.
Este relatório anual de atividades que você
tem em mãos faz parte deste novo panorama. Nele,
você se informará sobre as principais atividades
realizadas pela entidade neste ano. São pequenos e
grandes atos que encaminham o C.E.U rumo às suas metas
de solidariedade, profissionalismo e inovação. Boa leitura e
um forte abraço!

Palavra do Presidente

A

o chegarmos ao término
de mais um ano e encerrarmos as atividades do
nosso Centro, lembramos o quanto foi importante o que aconteceu nesse período. Com a conclusão
do Curso Educando para a Transparência, percebemos a
importância do planejamento e da visão estratégica para o crescimento do Centro, separando o que é operacional do estratégico. Mudamos radicalmente a parte contábil com a parceria de
um bom profissional. Elaboramos o Planejamento Estratégico,
onde criamos uma nova estrutura organizacional, com a criação
das Equipes de Captação de Recursos, Equipe de Projetos e
Equipe de Comunicação.
Através do curso, tivemos a consciência que só com o
envolvimento das partes interessadas, ou seja, beneficiados,
colaboradores e parceiros, e utilizando a plenitude do potencial
das pessoas que compõem a organização, chegaremos às estratégias previstas. Por meio do Educando para a Transparência,
estabelecemos um sistema de registros de todas as atividades
com livros de Atas, criamos as Normas de Procedimentos Operacionais, o nosso Código de Ética; revisamos e consolidamos o
nosso Estatuto Social. Com o trabalho da nossa Equipe de
Comunicação, ampliamos o site, criamos uma Newsletter mensal, proporcionando, assim, um ambiente e clima de trabalho
que conduzem à cultura da Gestão, Transparência e Prestação
de Contas.
Nesse momento, aproveitamos para agradecer aos nossos Parceiros: O Exército Brasileiro através da 2ª Brigada de
Cavalaria Mecanizada, em especial o 8º Regimento de Cavalaria
Mecanizado pelo total apoio, a Prefeitura Municipal, a Unidade
de Parceiros Voluntários, a G8 Informática, O COMDICAU
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Uruguaiana e a UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) - a mais nova parceria -, e também aproveito para agradecer
a Equipe Interdisciplinar, sem vocês não cumpriríamos a nossa
missão. Seguimos rumo à sustentabilidade.

Luis Antônio Duarte Sodré

Priscila Alves de Almeida
Jornalista MTB RS 14117

Diretoria:
Presidente:
Luis Antônio Duarte Sodré
Vice- Presidente:
Protásio Pletsch
1º Tesoureiro:
Valdoci Rodrigues de Paula
2º Tesoureiro:
Márcia Clei Peres Seipler
1º Secretário:
Elisete Michelena da Silva
2º Secretário:
Maria Lúcia Salazar

Equipe
Interdisciplinar:
Emanuela Zalamena (fisioterapeuta contratada) – Fabrina
Fernandes da Maia (psicóloga contratada) – Fernanda
Soares Dias (terapeuta ocupacional contratada) – Gisele
Blanco (fisioterapeuta cedida pela Prefeitura Municipal de
Uruguaiana) – Liana Pereira Grassi (pedagoga contratada)
– Luis Antônio Duarte Sodré (professor de equitação voluntário) – Protásio Pletsch (pedagogo
voluntário) Ricardo da Silveira (veterinário voluntário).
Sócios Mantenedores: Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana – Lú Representações –
José Francisco Tellechea Filho – Reinaldo Blanco – José Pedro Goulart de Oliveira – José Alberto
Leal – Marcelo Leandro Zimmer – Eduardo Costa Mattarredona – Cassyana Marinelli Costa
Comis – Lila Franco Tellechea.

FEVEREIRO
Início das atividades - Foram iniciadas
as atividades no C.E.U com o oferecimento de
90 vagas (42 novas e 48 já preenchidas por Praticantes antigos). Neste mês, os novos Praticantes foram avaliados pela equipe interdisciplinar.
Ainda em fevereiro, foi realizada uma palestra
com os monitores e auxiliares da seção de equitação do Círculo Militar de Uruguaiana
(CMU). Os profissionais da equipe interdisciplinar mostraram e chamaram a atenção para a
importância do trabalho e da responsabilidade
de cada um na realização das sessões de Equoterapia.
Assembleia Geral - Neste período, foi
realizada Assembleia Geral Ordinária. Na ocasião, a diretoria prestou as contas do exercício
anterior. Foi apresentado o calendário para o

ano de 2010, o programa terapêutico (iniciando com a apresentação de um vídeo institucional da entidade) e os objetivos de cada turma.
Na ocasião, Sodré entregou para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal um livro de ata
para cada, e realizou o demonstrativo contábil e
financeiro do exercício de 2009 para suas apreciações. Informou a todos a distribuição das
turmas, os horários e cavalos correspondentes.
Durante a assembleia, o Conselho Fiscal
se reuniu e escolheu Lira Juraci Goulart de
Figueiredo para a presidência do Conselho e
Vilmar Quintana Menezes para secretário. Estava presente também Leda Urroz. Após apreciarem as contas de 2009 aprovaram por unanimidade.
O Conselho Deliberativo se reuniu e

MARÇO
Os objetivos deste mês foram as adaptações
dos Praticantes novos e antigos aos cavalos, e
também as adaptações dos cavalos às atividades
de Equoterapia. O mês de Março é quando
ocorrem as aproximações, que consiste na
apresentação do Praticante ao seu respectivo
cavalo.
Aproximação - No primeiro dia de aula de
um novo aluno, a equipe interdisciplinar apresenta o
Praticante ao cavalo, falando seu nome, suas características
e idade. Às vezes, o Praticante alimenta o cavalo,
estabelecendo assim, o primeiro laço entre ambos.

convidou Irani Coelho Fernandes para substituir Saul Torres no Conselho como secretário e
escolheu Mariza Rodrigues Malfussi como presidente. Compareceram os membros Edson
Oldani Pereira e Hélios Nunes, que examinaram as contas e aprovaram por unanimidade.

Início das sessões - Neste período ocorreram as
primeiras sessões de Equoterapia no Círculo Militar.
Houve também as aproximações e adaptações dos
novos Praticantes. Em março foram realizadas as
mudanças de turma, arreamento e cavalo. Em 30 de
março foram efetuados os últimos ajustes pela equipe
interdisciplinar e diretoria para o inicio das atividades
no mês seguinte.

Ao total, formaram-se seis turmas com 15 Praticantes cada. As sessões
aconteceram às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h no Círculo
Militar de Uruguaiana. Cada turma teve 30min de sessões de
Equoterapia.

ABRIL
Planejamento - A equipe interdisciplinar, juntamente com o presidente do
C.E.U, realizou reunião para planejar as
atividades para o mês de abril. Durante o
encontro, os participantes definiram o que
seria desenvolvido em cada turma durante
as aulas de terças e quintas-feiras e seus
objetivos.

Conheça o Planejamento
Estratégico do C.E.U. Ele pode
ser acessado no site:
www.equogenfidelis.org.br

Em abril, foi realizada, no salão de
eventos da Associação Comercial de
Uruguaiana (ACIU), uma reunião para
definir o Planejamento Estratégico 2010
do C.E.U. Estiveram presentes no
encontro cerca de 30 pessoas, entre sócios
mantenedores, parceiros, e demais
colaboradores. Na ocasião, o presidente da
entidade, Sodré, explicou sobre conceitos
de Planejamento Estratégico e elaborou o
mesmo em seguida, de forma participativa
com o público presente. Ficou definida
uma equipe para a captação de recursos do
C.E.U e alterados alguns aspectos da
Missão e Visão da entidade.

Doações - O Rotary Club Santana Velha
visitou o picadeiro do CMU onde ocorrem as
sessões de Equoterapia e doou 19 capacetes a
serem utilizados pelos Praticantes. O evento
marcou, ainda, a doação de dois cavalos crioulos, “Espoleta” e “Ilustre da Coqueiro”,
doados pelos uruguaianenses Décio Bortolazzo e Antônio Marques Fagundes, respectivamente. Luis Antônio Sodré agradeceu as
doações, e, na mesma hora, colocou os novos
capacetes nos Praticantes da turma da sessão
de Equoterapia presente.

MAIO
Parcerias - O C.E.U recebeu oito estagiários – sendo dois bolsistas - de fisioterapia da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA). Foram recebidos também dez estagiários da Educação Física, sendo oito da UNIPAMPA e dois da PUCRS, que fizeram
atividades físicas com os familiares dos Praticantes.
Neste mês, a entidade recebeu a quinta e última visita da consultora do Curso “Educando para a Transparência” da Parceiros Voluntários, a administradora Carla Fátima Pereira da Silva, que constatou
que todas as metas do curso foram atendidas.
A convite do presidente do Rotary Uruguaiana Leste, Ernando
Cidade, o C.E.U, na pessoa de seu presidente, Luis Antônio Sodré,
realizou palestra no Clube Comercial de Uruguaiana. Durante o evento, Sodré falou sobre a história da Equoterapia e o trabalho realizado
pelo C.E.U. Cerca de 40 pessoas estiveram presentes.
Dia Social - No dia 27, à tarde foram comemorados os aniversários dos Praticantes que nasceram nos meses de janeiro a maio. Aproximadamente 80 praticantes e seus familiares participaram do Dia
Social no Galpão do Círculo Militar de Uruguaiana, que contou com
a palestra motivacional da diretora do Colégio Marista Sant´Ana,
Marisa Criveralo da Silva e mesa compartilhada. Durante o evento,

os aniversariantes receberam
lembrancinhas
do C.E.U e apagaram as velinhas de um enorme bolo de aniversário.
Na ocasião,
foi realizada
Assembleia
Geral Extraordinária, convocada pela Diretoria para apreciação da
reforma do Estatuto da Entidade (meta do curso “Educando para a
Transparência”). O Estatuto foi revisado, alterado e supervisionado
pelo Sr. Irani Fernandes e sua filha a Dra Andressa Suzan Maia Fernandes (OAB RS 71.767). As alterações foram aprovadas por unanimidade dos presentes e seguiu para registro. Também foi aprovado
em Assembleia, o Código de Ética do C.E.U e as Normas de procedimentos Operacionais.

Em 2009, o C.E.U foi escolhido, junto a 30 Organizações da Sociedade Civil (OSC), para fazer o Curso “Educando
para a Transparência” realizada pela ONG Parceiros Voluntários e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O curso
faz parte do Projeto Desenvolvimento de Princípios de Transparência e Prestação de Contas em OSC e visa contribuir
para a melhoria dos processos das OSC, no cumprimento efetivo de suas missões e nos seus posicionamentos perante a
comunidade. O C.E.U foi a única entidade uruguaianense a participar do projeto.

JUNHO
Avanços - Neste mês, o C.E.U registrou o
Estatuto Social da entidade no Cartório de
Registros Especiais de Uruguaiana. Ainda em
junho, a Equipe de Captação de Recursos,
composta pelos sócios, Elenice Silveira, Luis
Antônio Sodré, Esdras Sória e Vanderlei
Fernandes, cumpriram o cronograma do
Planejamento Estratégico e realizaram as visitas
que foram previamente agendadas. No mês de
Junho, a equipe conquistou novos sócios
contribuintes.

AGOSTO
Convênio - O C.E.U firmou parceria com a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). O objetivo é conjugar
esforços, compartilhando recursos materiais, financeiros e
humanos. Com isto, a UNIPAMPA pode realizar estágios e
pesquisas com alunos dos cursos de Fisioterapia, Educação
Física, Farmácia e Veterinária durante as sessões de Equoterapia no CMU. Em contrapartida, o Centro irá receber trabalhos de pesquisas. O acordo tem a duração de cinco anos.
Conclusão do Curso - Na FEDERASUL em Porto Alegre, o Presidente do C.E.U, acompanhado pela pedagoga
Liana Pereira Grassi, recebeu o diploma do Curso de Gestão no 3º Setor, “Educando para a Transparência”, que teve
duração de um ano com aulas presenciais e módulos virtuais. O Centro teve a distinção de ser uma das cinco entidades,
das 31 que realizaram o curso, a fazer pronunciamento no
dia da formatura e teve o destaque de ser uma das entidades
que mais cresceu durante o curso.

JULHO
Palestra - Atendendo a um
convite da vereadora Neraí
Kauffmann, Sodré ocupou a
tribuna livre da Câmara
Municipal de Uruguaiana para
e x p l a n a r a re s p e i t o d o s
programas desenvolvidos pelo C.E.U. Na ocasião, o presidente
destacou que a entidade é pioneira no Brasil, em receber
credenciamento por um Conselho Regional de Medicina para
desenvolver atividades terapêuticas e de reabilitação de pessoas
portadoras de necessidades especiais.

Curso para familiares No mês de julho, os familiares
dos Praticantes tiveram uma
tarde de descontração. Viviane Grafolin, da Secretaria de
Habitação e Ação Social,
ministrou Curso de Sabonetes Artesanais a doze familiares dos Praticantes de Equoterapia do C.E.U no Círculo
Militar. O Curso ocorreu
simultaneamente às sessões
de Equoterapia. De acordo
com o presidente do C.E.U,
“a iniciativa foi importante
pois as atividades preencheram o tempo dos familiares
que ficam esperando seus
filhos na Equoterapia”.

AGOSTO
2º Dia Social - No final deste mês, foi
realizado o 2º Dia Social do ano no
Galpão do CMU. Foram comemorados
os aniversários dos Praticantes dos
meses Junho, Julho e Agosto. Cerca de
120 pessoas estiveram presentes no
evento. Na ocasião, o presidente Sodré,
apresentou o novo presidente do CMU e
comandante do 22º GAC, tenente
coronel Signorini, que se dirigiu aos
Praticantes e familiares da Equoterapia
reiterando sua colaboração à entidade.
O parabéns foi cantado ao redor de um
lindo e delicioso bolo e em seguida foi

Missão:

entregue um presente a cada
aniversariante, ao som de música ao
vivo do trio Joel, Sadi e Zé do Cavaco.
A festa se estendeu por toda a tarde
com muita alegria e descontração.

Reeducar, reabilitar e
tratar pessoas portadoras de
Necessidades Especiais,
utilizando o cavalo como
instrumento terapêutico,
buscando melhor qualidade
de vida para o Praticante
e seus Familiares.

SETEMBRO
Organização e divulgação - Neste mês, as sessões de Equoterapia ocorreram
normalmente. Enquanto isso, a diretoria organizava e buscava divulgar em todo o
Estado o 3º Curso Básico de Equoterapia. Muitas pessoas se inscreveram para o
mesmo através do site da entidade. Sodré afirma que diversas pessoas de outras
partes do Brasil se interessaram pelo curso.

OUTUBRO
Dia da Criança - No dia 14 foi comemorado o
Dia da Criança no Centro de Equoterapia com a
organização e patrocínio de Monica Machado e
Alcíria Bicigo, ambas familiares de Praticantes.
“Elas não mediram esforços para fazer uma
festa bonita, com muito cachorro quente
salgadinhos docinhos e refrigerantes”, salienta
Sodré. Todos ficaram reunidos no centro do
Picadeiro num momento de festividade,
marcando a data.

“Minha filha Maria Helena participou da Equo no ano de 2007
(diagnóstico de criança hiperativa). Em seis meses não mais
apresentou os tantos sintomas. Assim, liberamos a vaga, pois há
tantas crianças e adultos aguardando uma vaga. A Alciria tem
seu neto, o Pedro.
A comemoração das crianças enriquece nosso coração. Algo tão
singelo e o brilho de cada um naquela tarde valem qualquer
coisa. Estamos de saída para a cidade de Recife - o marido já está
lá! Mas com certeza a Equoterapia de Uruguaiana levamos em
nossa alma!!!!”

Visão:
Até 2015 ser
referência nacional
em Equoterapia,
atingindo a sustentabilidade, impulsionada
pela solidariedade,
profissionalismo e
inovação.

NOVEMBRO

Rifas - Neste mês, o C.E.U e a comunidade
em geral se envolveram com as rifas com
cinco prêmios – uma Hilux, uma moto
Honda Fan e três notebooks. Com a ajuda
de parceiros e amigos, a entidade vendeu
todas as rifas. O valor arrecadado com a
mesma será para pagar despesas gerais do
Centro em 2010. O sorteio irá ocorrer no
dia 18 de dezembro.

“Nosso objetivo, até 2015, é ser referência em Equoterapia no Brasil”

DEZEMBRO
2º Curso Básico de Equoterapia - O C.E.U, em parceria com a
Unipampa e Associação Nacional de Equoterapia (Ande-Brasil), realizou
de 6 a 10 de dezembro de 2010 o 3º Curso Básico de Equoterapia em
Uruguaiana. O Curso ocorreu no Círculo Militar em turno integral e
reuniu 33 participantes. O objetivo do evento é capacitar profissionais da
Saúde e Educação para integrar uma equipe interdisciplinar de um Centro
de Equoterapia. Os melhores profissionais credenciados na Ande-Brasil
ministraram o Curso. Especialistas vieram de toda a parte do país, como
Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Santa Maria.
Encerramento das atividades - Uma grande festa marca o fim das
atividades do C.E.U. O evento, neste ano, ocorre dia 16 de dezembro no
galpão do CTG Sinuelo do Pago, reunindo mais de 400 pessoas. Na
programação do evento está uma apresentação da retrospectiva 2010 da
entidade, jantar do cheff Nico Comis, baile com a Linear Sonorizações,
alem de entrega de título de sócios honorários ao Gen Bda Celso Leite
Rodrigues e TC Julio César Teixeira.

Comentário do contador José Nilton da Cunha Silva (JN
Contabilidade e Assessoria):
"O Centro de Equoterapia de Uruguaiana General Fidélis
aplica seus recursos financeiros, oriundos das contribuições e
doações, em suas ações de reeducação, reabilitação e tratamento
de pessoas portadoras de necessidades especiais. As despesas ou
aplicação dos recursos vêm ocorrendo em perfeita harmonia com
o fluxo de receita, mantendo, desta forma o equilíbrio financeiro
do centro. No ano em curso já foi aplicada a importância de R$
27.156,10 e, à medida que novos ingressos acontecerem, será
oportunizado o acesso à terapia de outros necessitados.
A transparência de suas ações é confirmada através do site
www.equogenfidelis.org.br , onde inclusive são disponibilizados
os relatórios contábeis anuais."

Pesquisa de Opinião
Em 2010, o C.E.U realizou uma Pesquisa com Praticantes e familiares, diretoria e equipe interdisciplinar, além de parceiros. A todos foi
feita a seguinte pergunta: “Qual o seu grau de satisfação em relação ao C.E.U? Das 100 pessoas entrevistadas, 94% afirmaram estarem Muito
Satisfeitas. Veja abaixo gráficos mostrando como foi o desempenho dos Praticantes e o número de sessões de Equoterapia neste ano:

SESSÕES DE EQUOTERAPIA - 2010

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – 2010

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Sessões
Férias
Avaliações
09
08
08
07
09
09
08
08
07
03
76

Ajude o Centro de Equoterapia General Fidélis
Muita gente não sabe, mas todo contribuinte pode destinar parte de seu Imposto de Renda devido para o Fundo de Assistência a
Criança e ao Adolescente. Até 6% do IR pessoa física e 1% do IR pessoa jurídica. O imposto de renda é a principal fonte de captação de
recursos do FUNCRIANÇA e sua utilização não traz ônus a quem contribui. Por causa desta falta de informação, todos os anos, milhões de
reais deixam de ser direcionados a esse programa.
É preciso deixar claro que o contribuinte não vai pagar nem mais nem menos imposto por conta destas doações. A porcentagem
referente a esta doação será deduzida do imposto devido e encaminhada para o projeto indicado, ou para a entidade indicada. Em cada uma
delas, você indica uma das instituições cadastradas no COMDICAU (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Uruguaiana) para receber sua doação.
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