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1. APRESENTAÇÃO
O ano de 2016 deixou marcas no Brasil, processos arbitrários reforçados pelo discurso de
combate a corrupção enfraqueceram a dimensão democrática do nosso Estado de Direito.
Golpe após golpe os direitos sociais foram se esfacelando, a seguridade social, ainda não
consolidada, foi cedendo espaço para uma lógica neoliberal; advertências repetidas ganharam
corpo real, a reforma da previdência social como ameaça ao direito a uma aposentadoria
digna, o Ministério do Desenvolvimento Social deixou de combater a Fome, a saúde se fez
cada vez mais terceirizada por organizações sociais.

Nesse contexto de incertezas o caráter público das políticas ficou ameaçado, sendo o terceiro
setor convocado a repensar suas formas de incidência e estratégias de sustentabilidade.

O presente Relatório de Avaliação Institucional é produto do processo de trabalho e
resistência da Associação Experimental de Mídia Comunitária – BEM TV em 2016.
A Bem TV, organização não governamental, que atua desde 1990 no Município de
Niterói tendo como missão apoiar e desenvolver ações positivas para garantir os
direitos de adolescentes e jovens, bem como contribuir para que esse grupo vulnerável
da sociedade possa exercer sua cidadania plena e usufruir todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, durante o ano de 2016 manteve a
organização de trabalho

nos eixos: Gestão e institucionalidade; Formação em

tecnologias de informação e comunicação; Assessoria e produção de acesso ao mundo
do trabalho; Produção e Incidência política.
Tendo como objetivos para os eixos supracitados:
- Aprimorar a gestão visando garantir a institucionalidade por meio de definição de
fluxos de trabalho, estruturação de processos administrativos, construção de
instrumentos de Planejamento, Avaliação, Monitoramento.
- Ofertar oficinas de mídia voltadas para jovens moradores de Niterói e São Gonçalo,
articulando oficinas de mídia (nas áreas de vídeo, fotografia, desenvolvimento de
aplicativos) com a assessoria a grupos de egressos das oficinas, que desenvolvem
ações de comunicação comunitária nos territórios onde vivem.
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- Fortalecer a participação e o Controle Social por meio da articulação com as
organizações do terceiro setor, associações que atuam pela garantia e fortalecimento
dos Direitos Humanos, e com o poder público Municipal e Estadual participando em
Fóruns e Conselhos.
- Prestar serviços de audiovisual visando atuar como produtora escola para
aprimoramento dos processos formativos e dar maior sustentabilidade à organização.
- Assessorar grupos de Jovens Comunicadores e oportunizar acesso aos jovens
egressos das formações técnicas em Tecnologia da Informação e Comunicação em
espaços de formação avançada e / ou inserção no mundo do trabalho.
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2. GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE:
A gestão e a institucionalidade foi um grande desafio em 2016, quando a
sustentabilidade institucional precisou ser revista em detrimento da ausência de
financiamento institucional, impondo a necessidade de diversificação das fontes de
financiamento e a maior participação em processos licitatórios vinculados a produção
audiovisual.
Para a consolidação do processo de trabalho a estratégia foi ampliar o investimento
nos instrumentos de planejamento e avaliação visando o fortalecimento de práticas
compartilhadas de gestão.
AÇÕES REALIZADAS:
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
FINALIDADE DA REUNIÃO

QUANTIDADE

PLANEJAMENTO GERAL

3

PLANEJAMENTO FORMAÇÃO

4

AVALIAÇÃO FINAL

1

REUNIÃO DE EQUIPE

26
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PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS

TIPO

NÚMERO DE RELATÓRIOS
PRODUZIDOS

Relatórios Olho Vivo

12

Relatório jovens comunicadores

6

Relatórios Financiadores

Periodicidade Mensal - Trimestral
– Anual
- OI Futuro– 04 relatórios
- ABRINQ – 15 relatórios

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Monitores;
Equipe de mobilização;
Coordenação adjunta.
Coordenadores de Projetos e área
administrativa / financeira.
Coordenação e coordenação
adjunta

PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

EDITAL

STATUS

FUNDO BAOBÁ

Resultado não publicado

FASE

Não selecionado

FNDH

Não selecionado

GOOGLE

Contemplado com a possibilidade de
utilização

de

ferramentas

plataforma Google para empresas.
PONTO DE CULTURA NITERÓI

Edital cancelado

FIES

Semifinalista

Apresentação de Projeto para SASDH

Não houve desdobramento

GESTÃO DE PATRIMÔNIO


Revisão do processo de controle das saídas dos equipamentos;



Revisão do processo de arquivamento digital dos documentos.
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3. FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
3.1.

FORMAÇÃO OLHO VIVO

OBJETIVO: O Projeto Olho Vivo é uma ação voltada à educação para qualificação
profissional, tendo como objetivo geral ampliar as perspectivas de vida dos jovens
moradores de comunidades de baixa renda, a partir de ações de educação, e
qualificação em comunicação por eles protagonizadas.
PARCERIAS: OI Futuro, ABRINQ, FENASE, Novo Tempo e Colégio Estadual Guilherme
Briggs,
O projeto Olho Vivo apostou na oficina de Desenvolvimento de Aplicativos, que passou
por três instituições neste ano: A Fundação El Shadai de Assistência Social – FENASE, a
Associação Novo Tempo e o Colégio Estadual Guilherme Briggs, todos em Niterói.
Foram 75 alunos formados por esta oficina. A FENASE também sediou a oficina de
Produção Audiovisual, com duas turmas e dois educadores, formando mais 60
crianças, adolescentes e jovens e produzindo mais de 20 vídeos.

RESULTADOS:
Mais de 125 crianças, adolescentes e jovens participando;
Produção de mais de 20 vídeos;
05 aplicativos produzidos.
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AÇÕES COMPLEMENTARES:
Realização de exposição com a produção dos jovens de 2015;
Participação em 2 feiras sobre os temas Ciência e tecnologia e Acesso a Universidade;
Realização de 03 formaturas;
Realização de um Cine clube na comunidade do Preventório.
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4. PRODUÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO:
ASSESSORIA
O Coletivo Jovens Comunicadores, composto por jovens de Niterói e São Gonçalo
egressos do projeto Olho Vivo e assessorado pela Bem TV ganhou o edital Ponto de
Mídia Livre do Ministério da Cultura, utilizando o recurso para lançar o edital de
Intervenções/Exposições para transformação social, que premiou sete projetos que
dialogam com temas sociais.

COLETIVOS CONTEMPLADOS:
CAVERNA PRODUTORA INDEPENDENTE
CIA MALA DE MÃO DE ARTE DO PALHAÇO
FOUR ELEMENTS
GRUPO JUVENTUDE DE TERREIRO RENAFRO
INCURTOS FILMES
OH CREW
RODA VIVA

AÇÕES REALIZADAS PELO JOVENS COMUNICADORES

Quantidade

NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS PELO COLETIVO:

13

JOVENS ENVOLVIDOS NO EDITAL E NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS

6

FILMES PRODUZIDOS PELO COLETIVO

2

CINE DEBATE

1

COLETIVOS APOIADOS

8
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PRODUÇÃO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

Jovens cadastrados Ativos:
Vagas de Emprego:
Vagas de Cursos e formações:

2015

2016

1269
120
761

1296
147
896

5. INCIDÊNCIA POLÍTICA:
A incidência política é um eixo central da Bem TV para influir em decisões na direção
da promoção e defesa dos direitos, visando à redução das injustiças e redução dos
processos de exclusão que afetam criança, adolescentes e jovens.

Como forma de analisar as atividades de encaminhamento da Central Solidária de
Oportunidades (CSO), a BemTV iniciou um trabalho de pesquisa em parceria com a União
Europeia chamado ‘Frente Papagoiaba de Promoção dos Direitos da Juventude Negra’, que
trata do racismo que atinge os jovens no acesso ao mundo do trabalho.
A Frente Papagoiaba tem como objetivo geral combater a desigualdade racial no acesso da
juventude ao Mundo do Trabalho, conduzindo suas ações por meio dos eixos: Diagnóstico do
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racismo incidente sobre a empregabilidade da juventude em Niterói e São Gonçalo; Formação
de instituições do 3º setor e do poder público local e incidência Política.
Durante o ano de 2016 foram realizados:
05 encontros com as instituições participantes;
Levantamento nas bases CAPES, ABONG, GELEDES e IPEA com os descritores:
juventudes, raça, trabalho, empregabilidade e racismo;
Organização de das bases da pesquisa quanti;
Definição do plano de incidência.

Como forma de participação e controle social a Bem TV tem papel ativo em Fóruns e
Conselhos Municipais e Estadual, participando dos movimentos voltados á Juventude, Crianças
e Adolescentes, Assistência Social, Educação, Cultura e Tecnologia da Informação e
Comunicação.
Nos espaços de Controle Social, em 2016, fez parte dos Conselhos Municipal e Estadual de
Direitos de Crianças e Adolescentes – CMDCA e CEDCA; Conselho Municipal de Juventudes CMJ, Fóruns Municipal e Estadual de Direitos de Crianças e Adolescentes - Fóruns DCA e Fórum
de Juventudes – FMJ e Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia.
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ATIVIDADE

NÚMERO

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO FÓRUM DCA E FMAS

10

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CMDCA

05

PARTIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM DE JUVENTUDES

07

ORGANIZAÇÃO

E

PARTICIPAÇÃO

EM

FESTIVAL,

SEMINÁRIOS, 12

CAMPANHAS, AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENCONTROS PRÉ-ELEITORAIS, RODA
DE CONVERSA; ATIVIDADES DE INIDÊNCIA NAS RUAS.

1° Festival de Juventudes Pede Passagem:
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Incidência no processo eleitoral:
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Roda de conversa - Romper o silêncio e repensar a violência em articulação com a
Universidade Federal Fluminense.

Audiência pública
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6. PRODUÇÃO:
A Bem TV Produções, produtora da casa, trabalhou em dois grandes projetos em 2016. Junto
ao Departamento de Nutrição da UFRJ, UNIRIO e UERJ por meio da Fundação Coppetec finaliza
o projeto “Comer Pra Quê?”, com uma série de reflexões sobre alimentação e os mitos em
torno do tema. Passando por quatro capitais, jovens debateram sobre questões de gênero na
cozinha, sobre a influência da modernidade nos hábitos alimentares e dos processos de
produção industrial de comida. Serão entregues 21 produtos: 10 filmetes de animação, 10
pequenas reportagens e um documentário institucional.
Além disso, a Bem TV Produções também produziu documentários para a série “Comunidade
em Cena”, transmitida pelo Canal Saúde, da Fundação FIOCRUZ. Em 2016 a parceria rendeu a
produção de 4 episódios que variam entre temas de empoderamento feminino, a causa LGBT e
o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, que causou o desastre
ambiental em Mariana – MG, em 2015.
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7. BEM TV NA MÍDIA
DADOS DAS REDES SOCIAIS
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DADOS IMPRENSA
https://globoplay.globo.com/v/5104617/

http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/projetos/2017/olho-vivo
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8. CONCLUSÃO
O ano de 2016 terminou deixando suas marcas, sendo as principais: a ameaça a nossa
democracia e a condução do Brasil por um governo golpista.
No âmbito institucional, talvez o ditado “O que não mata nos fortalece” possa
representar o sentimento final. A crise, invenção do capital para autorizar medidas
devastadoras dos direitos sociais e políticos e resguardar privilégios de uma classe
social bem definida, também nos permitiu uma revisão das nossas práticas.
Do ponto de vista da consolidação do processo de trabalho houve, por parte da equipe
envolvida, maior apropriação dos instrumentos de planejamento e avaliação, assim
como, fortalecimento de práticas compartilhadas de gestão.
A Frente Papagoiaba foi a principal representação da nossa capacidade mobilizadora,
definimos claramente nossas bandeiras de luta contra todas as formas de racismo e
opressão, contra o extermínio dos jovens negros e na direção da garantia de direitos e
proteção social.
Como estratégia de luta, nos aproximamos mais de outros movimentos sociais,
coletivos e instituições. O sentido de resistência nos manteve firmes.
Resistimos!
Resistimos à violência e ao racismo institucional que extermina nossos jovens!
Resistimos ao esfacelamento das políticas públicas!
Ao desmonte do Estado!
E como forma de resistência a escassez de editais de financiamento nos fortalecemos
na construção coletiva, nas parcerias e na luta comum.
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