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DADOS SOBRE A ENTIDADE 

1- INFORMAÇÕES GERAIS: 

NOME COMPLETO: JOCUM – JOVENS COM UMA MISSÃO  

NATUREZA JURÍDICA: A JOCUM é uma Associação Civil, com personalidade 

jurídica própria, de direito privado interno, sem fins lucrativos, de Caráter 

educacional, social, assistencial e cultural. 

TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 15 (quinze) anos 

REPRESENTANTES: CARGO: 

Reinaldo Cazão Ribeiro                                                       Presidente 

ÓRGÃO EXECUTOR 

JOCUM – Jovens Com Uma Missão  (Projeto Maria’s) 

REPRESENTANTE:                               CARGO 

Elizabete Eduardo                                              Coordenadora do Projeto Maria’s  

ENDEREÇO: Estrada do Belmont, km 08, 12008 – Belmont 

MUNICÍPIO: Porto Velho ESTADO: RO CEP: 78900-000 

TELEFONE: (69) 3223-8448 e-mail:  tribos@jocum.com.br 
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PROJETO 

1. Nome: Projeto Maria’s 

2. Regime Atendimento: Apoio Sócio Educativo em meio aberto 

APRESENTAÇÃO 

“É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça”. 
ou violação dos direitos da criança e do adolescente  
(Cap. I – Disposições gerais, Art. 70 do E.C. A)”. 

CONTEXTO HISTORICO: 

Dentro da bacia do Rio Amazonas, destaca-se o Rio Madeira, seu maior 

afluente, que corta a região amazônica no sentido norte-sudoeste, ligando Porto 

Velho no Estado de Rondônia a Manaus capital do Amazonas e a Belém no Para. Por 

não existirem rodovias transitáveis entre essas capitais, o Rio Madeira tornou-se há 

alguns anos o corredor de exportação de grãos da região centro-oeste, aumentando 

significativamente o tráfego de embarcações graneleiras em seu leito. Em sua 

margem existem ecossistemas de grande magnitude e complexidade com uma flora 

diversificada e fauna exuberante.  

A história nos mostra que não é de agora que o grande rio do Estado de 

Rondônia tem sido utilizado como vetor do desenvolvimento da região. Desde a 

época da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o rio vem sendo utilizado 

como canal para o transporte de toda sorte de materiais e mercadorias, contribuindo 

decisivamente para o processo de colonização dessa região. 

Como ocorre em todo movimento de colonização, não são apenas os pólos 

de desenvolvimento que passam a receber os imigrantes, pois muitos se fixam no 

caminho das grandes populações, embora de forma dispersa e muitas vezes isolada. 

Essa foi a situação de boa parte dos contingentes humanos trazidos para a Amazônia 
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em meados do século passado. O rio que era habitado por índios, passou a ser 

desbravado por migrantes de outras regiões do País, principalmente nordestinos, que 

fixaram moradia nas regiões próximas ao rio. Dessa mistura surgiu uma população 

com características próprias, misturando traços étnicos e culturais do nordeste 

brasileiro e dos povos indígenas nativos da região. 

Hoje a beira do Madeira é o lar de milhares de ribeirinhos, que sobrevivem da 

pesca, da caça, do plantio de mandioca e outras atividades de subsistência. 

Devido às dificuldades de locomoção e escoamento das mercadorias e 

mesmo da infra-estrutura básica de saúde e de educação – estas quase inexistentes 

– muitos deixam suas comunidades e sobem o rio ficando mais próximos da capital, 

Porto Velho, passando a habitar em bairros periféricos como o bairro Nacional, São 

Sebastião ou comunidades rurais mais próximas da cidade. 

Por não possuírem qualificação para empregos formais e não dispondo mais 

de suas terras, passam a viver de pequenos trabalhos temporários, de baixa 

remuneração. Esta trajetória, comum à maioria das famílias que habitam os bairros 

citados, aliada à falta de perspectivas de um futuro melhor, reforça nessa população 

um sentimento de inferioridade que os torna marginalizados. 

A elaboração do presente projeto impõe-se como necessidade, em 

reconhecer a existência de crianças e adolescentes vivendo em situação de risco 

pessoal e social. Esta situação, sempre em número crescente, evidencia a pobreza à 

qual vivenciam uma significativa parcela da população do Estado, principalmente nas 

localidades ribeirinhas e no bairro de periferia Nacional, e as comunidades a margem 

do Rio Madeira, onde podemos verificar um quadro bastante preocupante em relação 

a esta população infanto-juvenil (feminina), submetidas em números cada vez maior, 

à violência e ao abandono. 

Nas últimas décadas, esta violência tem sido feita através de situações 

tipificadas como: participantes de gangues e galeras, induzidos à exploração sexual, 

exploração pelo trabalho, de maus-tratos, drogatização e toda sorte de 

marginalização. 

A nossa proposta busca o reconhecimento efetivo pela dignidade do ser 

humano, como agente de direitos: à vida, à liberdade, à saúde, à segurança e aos 
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demais meios necessários para uma vida digna. Nos propomos oferecer, as nossas 

adolescentes, a promoção humana como vertentes de uma mesma ação 

antropológica, onde o homem e a mulher devem ser libertos e educados 

integralmente. 

JUSTIFICATIVA 

Durante o tempo que temos desenvolvido nossas ações de saúde, 

percebemos que a saúde da adolescente, esta agravada por doenças e mortes de 

causas evitáveis, e isto constituem um grave problema no sistema de Atenção à 

Saúde Coletiva. Em 2004, em parceria com Universidade de São Paulo (USP), 

realizamos um cadastro no bairro Nacional, estrada do Belmont, comunidade 

Maravilha, Niterói, Remanso Grande, Jatuarana e adjacências ao longo do rio 

Madeira, no município de Porto Velho-RO, onde constatamos que a faixa etária de 

maior incidência corresponde às mulheres em fase reprodutiva, como indica o quadro 

abaixo. 

Quadro 1  – Distribuição das mulheres por faixa etária, segundo cadastro de 2004,                

                     nas áreas citadas. 

        
 

57,49%

15,68%

9,76%

7,67%

6,27%

3,14%

12-35 anos

36-45 anos

46-55 anos

56-65 anos

66-75 anos

+ de 75

 
 

A atenção à saúde da adolescente tem seu foco numa perspectiva de 

gênero, buscando levar ajuda para que a própria se aproprie da condição de escolher 

seus projetos de vida. 
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A integralidade desta assistência significa que a adolescente será 

considerada em seus aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais 

simultaneamente. Atendida como uma pessoa inteira. A principio ela receberá 

informações que permitam a ela se conscientizar de sua condição, construindo uma 

forma adequada de atenção à sua saúde, sendo ao mesmo tempo sujeito e agente 

transformador da sua qualidade de vida. 

   O que é JOCUM? 

Jovens Com Uma Missão é um movimento internacional de caráter 

filantrópico, que tem como objetivo principal mobilizar jovens de todas as nações 

para o trabalho voluntário à médio e longo prazo, em vários países.  

A JOCUM foi fundada em 1960 por Loren Cunningham e conta com 

quase 10.000 voluntários em aproximadamente 600 locais, em cerca de 135 

países ao redor do mundo.  

No Brasil, a JOCUM, possui atividades em Belém, Belo Horizonte, 

Curitiba, Florianópolis, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, 

Salvador, São Luis, São Paulo e Vitória, atuando nos campos social, educacional 

e cultural, buscando de forma criativa, respeito e valorização das especificidades 

culturais, resgatar a dignidade e o sentido da existência dos indivíduos com quem 

trabalha.  

Na região Amazônica sua atuação data de 20 anos, com centros de 

assistência social e educacional estabelecidos em 4 capitais e 3 cidades.  

Em Porto Velho, no Estado de Rondônia, a JOCUM se estabeleceu há 16 

anos com o objetivo de ajudar os povos ribeirinhos e indígenas, trabalhando na 

formação de agentes de saúde, educadores, lingüistas. JOCUM trabalha em 

parceria com instituições municipais e estaduais de Rondônia, através da SEMED 

- Secretaria Municipal de Educação, atendemos 214 crianças carentes, alunos de 

ensino fundamental, na faixa escolar 6 a 13 anos, todos provenientes de 
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comunidades ribeirinhas e da periferia do Bairro Nacional.  

Com a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, trabalhamos no combate 

à Malária, doença endêmica desta região, realizando diagnóstico e tratamento da 

Malária. Com a SEMAS - Secretaria Municipal de Ação Social, através do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, onde temos o 

registro, trabalhamos com o projeto de Inclusão Digital. 

OBJETIVOS  

Geral  

Prestar assistência integral à saúde da mulher (adolescente) 

Específicos 

• promover a melhoria das condições de vida e saúde da mulher através de 

educação sócio-familiar. 

• prestar assistência de enfermagem à mulher considerando o processo 

saúde-doença, humanizando e qualificando esta assistência; 

• contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina. 

. 
• Orientação e apoio sócio-familiar através de abordagem individual, de 

grupo, reuniões periódicas, visitas e outros atividades afins. 

• Incentivar os pais e/ou responsáveis para o acompanhamento sistemático 

das atividades e do desempenho das adolescentes. 

META 

Este projeto visa atender 70 adolescentes residentes nas áreas citadas e 

adjacências da JOCUM. 
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• Área de Abrangência  
 

Adolescentes da comunidade rural do Belmont, Jatuarana e a periferia do 

bairro Nacional.  

• Público Alvo  
 

Adolescentes, na faixa etária de 12 a 18 anos e meio e seus respectivos 

familiares. 

OPERACIONALIZAÇÃO 

O projeto será desenvolvido em equipe, sob a direção e coordenação da 

direção da JOCUM – Jovens Com Uma Missão e toda equipe de educadores que 

fazem a comunidade educativa da entidade. 

O atendimento será feito com todos os adolescentes selecionados 

anteriormente nos atendimentos feitos com a população citada. 

O projeto terá um coordenador que juntamente com sua equipe prestará 

assistência às adolescentes através de: 

• Educação e saúde, trabalho educativo com temas atuais: 

     Como: 

Anticoncepção 

     Sexualidade 

     Gravidez 

     DST/Aids; 

• Visitas domiciliares mensais nas comunidades da área de abrangência; 

• Preparo para o parto e nascimento humanizado: realização do pré-natal; 

• Programa de planejamento familiar;  

• Prevenção de câncer de mama e colo de útero - coleta de Papanicolau;  

• Coleta de exames laboratoriais. 
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Tais como: 

• Dosagem de hemoglobina (Ht); 

• Grupo sangüíneo e fator Rh; 

• Teste de Coombs; 

• Sorologia para Sífilis (VDRL); 

• Glicemia de jejum; 

• Teste de tolerância com sobrecarga oral de 75g de glicose em 2 horas 

(Dextrosol); 

• Exame sumário de urina (Tipo I); 

• Urucultura com antibiograma; 

• Exame parasitológico de fezes; 

• Colpocitologia oncótica; 

• Bacterioscopia do conteúdo vaginal; 

• Teste Anti-HIV; 

• Coombs indireto 

• Teste de gravides 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 

As adolescentes serão orientadas em suas residências e na Clínica Medica, 

com sede na JOCUM. As visitas domiciliares serão quinzenais, bem como as 

atividades periódicas em grupo (número de 5), com 02 horas de duração. Nas 

reuniões serão abordados os assunto acima citados e os de interesse da clientela 

estimulando a reflexão e a apropriação do saber possibilitando-lhes o protagonismo 

da própria cidadania, como sujeitos de transformação de suas realidades. 

AVALIAÇÃO  

Acontecerá de forma sistemática com a participação de todos os envolvidos 

no projeto. A equipe de execução avaliará mensalmente através lista de freqüência, 

depoimento das adolescentes e das famílias utilizando instrumentos técnicos para 
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armazenar as informações do projeto e de seus destinatários, ratificando as ações 

oportunas e eficazes aquelas incabíveis aos interesses da clientela, enviando 

relatórios semestrais a todos os envolvidos. 

CRONOGRAMA 

Atividades / ações - mensais 1º 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Firmatura do convênio X            

Compra equipamentos X            

Início reuniões  X           

Desenvolvimento atividades em 
grupo 

 X X X X X X X X X X X 

Avaliação  X X X X X X X X X X X 
Obs.: Constitui-se primeiro mês aquele em que houver o repasse dos recursos para compra 
          de equipamentos e materiais. 

EQUIPE TECNICA 

 
Função no 

Projeto 
Formação 

Profissional 
Experiência 
Profissional 

Natureza do 
Vinculo 

Nº de horas 
Trabalhadas 

Coordenadora Enfermeira Graduação em 
Enfermagem 

Obstétrica 

Prestação de 
serviço 

36 horas 

Instrutores Agente de Saúde Trabalhos 
desenvolvidos na 

Comunidade 

Prestação de 
Serviço 

40horas 

CONTRA PARTIDA 

Pra executar as atividades do projeto a JOCUM disponibiliza: 

- Clinica Médica 

- Profissionais de saúde 

- Material de escritório e banco de dados 

- Material de insumo 

- Laboratório de Analises Clinicas 
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RECURSOS 

A) Recursos existentes 
 

• 01 enfermeira 
 

• 02 agentes comunitários 

B) RECURSOS NECESSÁRIOS 
 
 

 
a) Material equipamentos     
    permanente Unid **Quant.  

Mensal V. Unit V. Total 

Lâmpada auxiliar Unid 1 300,00 300,00 

Otoscópio Unid 1 400,00 400,00 

Estetoscópio de Pinard Unid 1 60,00 60,00 

Fita métrica flexível e inelástica  1 12,00 12,00 

Sonar Doppler Unid  300,00 300,00 

Gestograma ou disco obstétrico Unid 1 80,00 80,00 

Televisão Unid 1 1.500,00 1.500,00 

DVD Unid 1 300,00 300,00 

Multimídia Unid 1 2.500,00 2.500,00 

Computador Unid 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 7.452,00 

 
 

a) Material de consumo Unid Quant. 
Mensal V. Unit V. Total 

Recipiente p/ pérfuro-cortante Cx 1 15,00 180,00 

Swab estéril Unid 100 80,00 960,00 

Espéculos P, M e G Unid 100 200,00 2.400,00 

Luvas de procedimento XP Unid 5 70,00 840,00 

TOTAL 4.380,00 

 
 

c) Transporte Unid Quant. 
Mensal V. Unit V. Total 

Voadeira e motor (Óleo) Lt 200,00 200,00 2.400,00 

TOTAL 2.400,00 

 



 11

c) Honorários Unid Quant. 
Mensal V. Unit V. Total 

Enfermeira Unid 800 800,00 9.600,00 

Agente de saúde Unid 700 350,00 8.400,00 

TOTAL 18.000,00 

 
 

d) Medicamentos básicos Unid Quant. 
Mensal V. Unit V. Total 

PVPI 10% 250ml Fr 1 10,00 120,00 

Álcool 70% 1000ml Fr 4 4,00 192,00 

Fenergan Amp 2 2,00 48,00 

Dipirona Amp 5 3,00 180,00 

Buscopan simples Amp 5 2,00 120,00 

Buscopan composto Amp 5 4,00 240,00 

Água destilada Cx 1 5,00 60,00 

Benzetacil 1.200,000 Fr/Amp 5 2,00 120,00 

Plasil Fr 5 1,00 60,00 

Metronidazol Comprimido Cx 20 2,00 480,00 

Penicilina G. Benzatina 1.200 
injetável 

Fr/Amp 5 4,00 240,00 

Penicilina comprimido Cx 5 4,00 240,00 

Penicilina G. Benzatina de 600 mg 
injetável 

Cx 5 4,00 240,00 

Sulfametaxazol + Trimetropina 
comprimido 

Cx 10 15,00 1.800,00 

Condon Cx 15 5,00 900,00 

Mebendazol solução Fr 10 5,00 600,00 

Sulfato ferroso comprimido Cx 5 5,00 300,00 

Cetoconazol comprimido Cx 2 15,00 360,00 

Nistatina sol. E Cx 10 5,00 600,00 

Creme vaginal Tb 10 5,00 600,00 

Poli vitamínico Cx 5 2,00 120,00 

Hipoclorito de sódio a 1% Fr 5 2,00 120,00 

Albendazol comprimido 200mg 
(dose única) 

Cx 5 10,00 600,00 

Onovulatórios orais Cx 10 15,00 1.800,00 

Polaramine comprimido Cx 2 5,00 120,00 

Hidróxido de alumínio Fr 2 4,00 96,00 
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Dexametasona creme Tb 2 2,00 48,00 

Vitamina C comprimido e gotas Cx 5 2,00 120,00 

Vitamina A + D gotas Cx 5 2,00 120,00 

Complexo B comprimido Cx 5 2,00 120,00 

Amoxilina 500mg comprimido Cx 5 12,00 720,00 

Metroclorpramida comprimido Cx 2 2,00 48,00 

Paracetamol comprimido Fr 5 10,00 600,00 

Neomicina + Bacitracina pomada Tb 5 2,00 120,00 

TOTAL 12.252,00 
 

 44.484,00 

** a quantidade é estimada sujeita à variação 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Natureza das 
despesas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 

1.  

PESSOAL 

1.1 
Coordenação 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 

1.2  

Agentes 
Comunitários 

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400 

SUB-TOTAL 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18.000 

2.  

MATERIAL 

 

2.  

Material 
Permanente 

7.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.452 

2.2  

Material 

De consumo 

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 4.380 

SUB-TOTAL 7.817 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 11.832 

3. 
TRANSPORTE  

3.1 

Óleo  
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

SUB-TOTAL 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

4.  

OUTROS 
 

4.1 

Medicamentos 
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 12.252 
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SUB-TOTAL 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 12.252 

TOTAL 
MENSAL 10540 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088  

 

* TOTAL ANUAL – 44.504,00  
 

 

 

PROJETO MARIA’S 

JOCUM – JOVENS COM UMA MISSÃO 
 

 

 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do responsável pela instituição 

CPF 

 

* valores sujeitos à variação 
Obs.: Constitui-se primeiro mês aquele em que houver o repasse dos recursos possibilitando a 
           execução do projeto. 
 

 


