
 

  

03/11/2020 

RELATÓRIO DOS  

MICRO EMPREENDEDORES 

Prestação de contas e apresentação do 

status das famílias micro empreendedoras: 

1. Penélope 

2. Camila 

3. Vanda 

4. Cicero 
 

5. Anderson 

6. Beatriz 

7. Marcia 

8. Ubirajara 
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Este relatório tem o objetivo de prestar contas referente as doações 

recebidas de apoiadores, inclusive e principalmente a doação 

recebida da empresa Banco BTG Pactual em 19/08/2020. Todos os 

comprovantes estão apresentados a partir da página 15 inclusive o 

extrato bancário de agosto, setembro, outubro. 

 

O relatório também tem o objetivo de apresentar o status e os 

primeiros resultados, uma vez que já fizemos as doações para as 8 

famílias micro empreendedoras. 
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RESULTADOS JÁ OBSERVADOS: 

1.  Já obtivemos um resultado muito legal! A Penélope saiu de uma situação de desespero 

e sem renda para ser uma micro empreendedora super acelerada e com ótimos 

resultados; em 3 semanas ela vendeu 460 doces e salgados, totalizando mais de R$2.000 

de vendas para 4 clientes diferentes. A transformação de vida da Penélope foi enorme! 

  

2. Outro resultado vem de nosso questionário respondido de forma anônima pelas 9 

micro empreendedoras (incluindo a Nathaly/Gisele que ajudamos em fevereiro). Este 

questionário já nos trouxe resultados surpreendentes. Na pergunta “Na sua vida 

profissional, o Instituto Dom fez ou fará diferença” conseguimos uma nota final de 9,16 

conforme vemos abaixo. (“Neutro/Não sei” vale nota 5 e “Sim, Muito” vale nota 10). 

Todas as respostas do questionário estão na página 11. 

 

 

 

 

 

 

3. Anderson e Vanda já iniciaram seus cursos profissionalizantes e estão gostando muito. 

A reação da Vanda no WhatsApp foi “Nossa o curso sem palavras maravilhoso!” 

  

4. Resultados como mudança radicais de atitude, de esperança e de motivação também 

foram observados em diversos micro empreendedores. Principalmente em pessoas que 

estavam quase em situação de desespero como Penélope, Cicero, Anderson. 

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

1. A doação média por família micro empreendedora foi de R$ 2.299 1 

 

2. Todas as compras que havíamos planejado fazer, foram feitas. Com exceção de uma 

doação de eletrodomésticos para a Beatriz, de aproximadamente R$3.500. Aguardamos 

o término da reforma na sua casa para fazer esta compra. 

 

3. O Instituto Dom fez todas as compras, em um total de mais de 33 compras distintas. 

Apenas 3 TEDs foram feitas diretamente para as famílias. 

 

4. Conseguimos atender as necessidades das 8 famílias, como planejado. Após fazer a 

doação que falta, ainda teremos aproximadamente R$ 4.000 em caixa. 

 
1 Já considerando a doação que falta ser feita de R$ 3.500 
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MICRONEGÓCIO: Desempregada, hoje Salgadeira LOCAL DE MORADIA:   Belford Roxo, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:  R$ 350 / mês IDADE APROXIMADA:  32 
PENÉLOPE 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Penélope é mãe solteira de um bebê e uma filha pequena e ela vive da pensão do ex-marido, de R$ 350. 

Seu aluguel está atrasado em sete meses e seus pais não podem mais ajudá-la. Ela já trabalhou como caixa e em empregos similares mas 

agora não consegue emprego. Desde o primeiro contato, ela demonstrou interesse em iniciar um micro negócio próprio cozinhando 

salgados e vendendo pelo bairro, mas dizia que não tinha dinheiro para fazer isso e que seu fogão apresentava problemas. Ao longo das 

conversas, ajudamos ela a fazer um mini planejamento de como seria este negócio como salgadeira. Planejamos os produtos, volumes de 

produção, onde vender, preço de venda, itens de matéria prima, e mais. Penélope pediu ao Instituto Dom ajuda para iniciar este micro 

negócio e especificamente pediu ajuda para comprar matéria prima, utensílios e embalagens e um fogão. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

matéria prima (alimentos) para iniciar R$ 429,58 TED 06/10 

fogão usado de 5 bocas R$ 500,00 TED 07/10 

utensílios e embalagens diversas R$ 44,47 débito 08/10 

utensílios e embalagens diversas R$ 218,44 débito 08/10 

utensílios e embalagens diversas R$ 41,69 débito 08/10 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Percebemos a 

situação muito crítica da Penélope. Ela demonstrou 

garra, brilho nos olhos, confiança e vontade de 

crescer como micro empreendedora. Sem nossa 

ajuda ela continuaria na situação desesperadora de 

sobrevivência. Ela demonstrou conhecimento na 

área de salgadeira, o que também foi positivo. 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:  06/10/2020 

TOTAL DOADO:  R$ 1.234,18 

PESSOAS IMPACTADAS:  3 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

https://youtu.be/2cCGezI8GQA  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:    

Ela já teve mais de R$ 2.000 em vendas! Ela já tem vários clientes e já produziu 

mais de 400 salgados. Penélope demonstrou muita gratidão logo quando 

iniciamos nossa ajuda. A mudança visual em sua fisionomia passou de uma 

pessoa cansada, sem esperança para uma pessoa otimista, alegre e 

esperançosa. Até na foto de seu perfil no WhatsApp isso foi visível. No vídeo 

ela reconhece que nossa doação está permitindo-a “mudar de vida” e que 

permitiu realizar seu sonho de “ter um negócio próprio dela”.  

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução da Penélope e seu novo micro negócio. 

 

OBSERVAÇÕES:   

Ficou claro para Penélope que nossa intenção era ajudar 

com a 1ª compra da matéria prima e que após ela vender 

toda a primeira produção, ela mesma poderia seguir 

comprando a matéria prima e assim dar sequência. 

 

Fizemos também uma logomarca para ela e ela criou 

conta no Instagram e Facebook para começar a divulgar. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/penelope  

 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
https://youtu.be/2cCGezI8GQA
http://www.oinstitutodom.org/penelope
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MICRONEGÓCIO:  Marceneira sustentável LOCAL DE MORADIA:    Aracaju, Sergipe 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:  R$ 800 / mês IDADE APROXIMADA:   35 
CAMILA 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Camila é uma marceneira sustentável há vários anos e ela é conhecida de nossa fundadora Irmã Mabel, em 

Aracaju. Camila recicla pallets de madeira e faz pequenos móveis e objetos com esta madeira. Ela trabalha de seu próprio local, que é 

precário e pequeno. Camila não tem empresa e nem MEI, portanto é totalmente informal. Durante a entrevista virtual com ela, ficou claro 

sua timidez e humildade. O sonho dela era ter uma serra de mesa pois hoje ela precisa terceirizar serviços de corte mais complicados ou 

pedir favor para amigos cortarem. Camila também precisava de uma furadeira o que demonstra a escassez dos recursos de trabalho dela. 

Ela não tem filhos e mora com uma amiga. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

serra de mesa 110v R$ 2.309,00 boleto 20/08 

serra de mesa 110v (valor adicional) R$ 10,00 boleto 08/09 

luvas anti-corte R$ 60,80 boleto 20/08 

furadeira de impacto R$ 203,11 boleto 20/08 

propaganda impressa (rateio) R$ 70,00 TED 25/08 

correio p/ entrega propaganda impressa R$ 40,60 débito 14/09 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação 

porque ficou claro que poderíamos ajudá-la a 

avançar, crescer seu negócio e realizar um sonho. 

Ela demonstrou garra, brilho e muita vontade de 

receber esta doação. 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:   20/09 

TOTAL DOADO:  R$ 2.693,51 

PESSOAS IMPACTADAS:   2 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO 

https://youtu.be/fgONs1rM-6M  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:    

 

Camila já começou a trabalhar com a nova serra.   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução da Camila e seu micro negócio. 

 

OBSERVAÇÕES:  Ao longo das conversas com a Camila, 

pensamos que poderíamos também ajudá-la a formalizar 

seu trabalho tirando um registro de MEI para ela.  

 

Também doamos para ela um design gráfico e doamos 

propaganda impressa para ajudá-la na divulgação. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/camila  

 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
https://youtu.be/fgONs1rM-6M
http://www.oinstitutodom.org/camila
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  MICRONEGÓCIO:  Manicure LOCAL DE MORADIA:    Benfica, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:  R$ 1.000 / mês IDADE APROXIMADA:   49 

VANDA 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Vanda é uma manicure há 22 anos e ela nos contatou dizendo que a pandemia estava diminuindo o número 

de clientes e portanto ela sentia a necessidade de fazer novos cursos para poder oferecer novos serviços. Ela é divorciada, tem 3 filhos 

adolescentes e todos moram numa casa alugada em Benfica. No passado recente, em momentos mais difíceis, ela chegou a morar num 

abrigo da prefeitura com os filhos. Vanda está concluindo o 2º grau online e acredita que estudos e cursos são muito importantes para 

qualquer pessoa. Além da renda como manicure, ela também vende roupas e objetos num bazar que ela monta na porta de sua casa. Ela 

nos pediu a doação de um curso de massoterapia, uma máquina de retirar esmalte e propaganda impressa. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

máquina motor de unhas esmalte R$ 331,55 boleto 20/08 

propaganda impressa (rateio) R$ 70,00 TED 25/08 

curso de massoterapia R$ 540,00 TED 25/08 

frete propaganda impressa (rateio) R$32,50  TED 02/09 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:  Ficou claro que 

poderíamos ajudar a Vanda a aumentar a 

produtividade de seus atendimentos doando a 

máquina de retirar esmalte. E com nossa ajuda 

pagando um novo curso, ela também poderia 

oferecer novos serviços para suas clientes. Ela 

mostrou ser guerreira e alguém que acredita na 

educação e cursos para crescer. 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:   02/09 

TOTAL DOADO:  R$  974,05 

PESSOAS IMPACTADAS:   4 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

https://youtu.be/d19vCx6-cI0  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:   A Vanda já iniciou o curso profissionalizante 

de massoterapia. 

   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução da Vanda e seu micro negócio, inclusive depois que ela terminar o 

curso. 

 

OBSERVAÇÕES:   nenhuma 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/vanda  

 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
https://youtu.be/d19vCx6-cI0
http://www.oinstitutodom.org/vanda
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MICRONEGÓCIO:  Desempregado, motorista LOCAL DE MORADIA:    Camorim, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:   sem renda IDADE APROXIMADA:   56 

CICERO 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO):  Como a Penélope, o Cicero também está desempregado e não tem seu próprio micro negócio. Inicialmente, 

ele afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo antes da pandemia, com carro de um amigo, mas que sobrava pouco dinheiro ao 

final do mês. Antes disso ele trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa. Sua carteira de motorista expirou em fevereiro 

(antes da pandemia) e por isso ele pediu ajuda ao Instituto Dom para renovar sua carteira Detran RJ, pediu um par de óculos novos e um 

exame de vista. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

DUDA p/ renovar CNH caminhão RJ R$ 150,34 boleto 20/08 

óculos R$ 300,00 TED 25/08 

transferência de título CNH MG R$ 89,08 boleto 02/10 

renovação de título CNH MG R$ 89,08 boleto 22/10 

exame toxicológico em MG R$ 185,00 boleto 23/10 

exame de vista e psicotécnico MG R$ 358,00 TED 26/10 

estadia hostel 3 dias em MG R$ 120,00 TED 27/10 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:  Fizemos a doação 

pois parecia uma história simples de resolver. 

Como Cicero é uma pessoa experiente e sabe se 

expressar e se comunicar bem, também acabamos 

seguindo com a ajuda. Ao final acabou se tornando 

um caso bem complicado de ajudarmos e de 

resolvermos. Mas ao final, parece que tudo está 

dando certo para o Cicero...! 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:    25/10 

TOTAL DOADO:  R$ 1.291,50 

PESSOAS IMPACTADAS:   1 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

https://youtu.be/jI69uHafIzc  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:   Enquanto ele renova a carteira de motorista 

no Detran MG, ele está recebendo algumas ofertas de trabalho como 

motorista de caminhão. Pode ser que esta história tenha um final bastante 

positivo, caso ele realmente consiga um trabalho fixo. A mudança de atitude, 

esperança e a nova alegria no semblante do Cicero é visível e enorme! 

  

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Segundo informado no dia 26/10 pelo Cicero, ele está com ofertas de emprego 

como motorista de caminhão, em Minas Gerais!  

OBSERVAÇÕES: Fizemos o pagamento do DUDA para iniciar a 

renovação da carteira no Rio mas agendamentos no Detran 

estavam difíceis e se tornaram impossíveis nos meses de ago, set, 

out. Para resolver a situação do Cicero, optamos por renovar a 

carteira dele em MG, onde agendamentos estão ocorrendo. 

Deslocamos ele até Belo Horizonte onde ele ficou alguns dias com 

amigos. 

 

Achamos que o Instituto Dom não deverá mais ajudar famílias com 

casos similares ao do Cicero; ou seja que não tem já um micro 

negócio ou que não tem a intenção clara e firme de iniciar um 

micro negócio. Ao final, pode ser que consigamos ajudar bastante 

o Cicero já que ele está com algumas ofertas de trabalho como 

motorista de caminhão. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/cicero  

 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
https://youtu.be/jI69uHafIzc
http://www.oinstitutodom.org/cicero
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MICRONEGÓCIO:  Cabeleireiro, área da beleza LOCAL DE MORADIA:    Benfica, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:   R$ 750 / mês IDADE APROXIMADA:   40 

ANDERSON 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO):  Anderson nos contatou com semblante de desespero. Afirmou que mora de aluguel, que seu espaço de 

trabalho (salão de beleza) é alugado e que a maioria dos itens do seu salão não são seus mas sim emprestados. Vindo de família bem 

humilde da Bahia, ele se formou mas desde 2011 não tem emprego fixo. Desde então ele atua na área da beleza em seu micro negócio. 

Anderson afirmou nas primeiras conversas que ele “é guerreiro, que não desiste, mas que lhe falta oportunidades”. Ele disse que ama seu 

trabalho, sua profissão e quer aprender e crescer nesta área. Ele pediu ao Instituto Dom um pequeno “make-over” no salão para oferecer 

mais conforto aos clientes, pediu cursos profissionalizantes, pediu máquinas, mobiliário e mais. O Anderson, como a Vanda, também 

acredita muito na importância de cursos e educação para poder crescer.  

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

papel de parede com instalação R$ 550,00 TED 24/08 

maca dobrável para depilação R$ 779,00 Boleto 02/09 

poltrona manicure + ciranda manicure R$ 450,00 TED 25/08 

propaganda impressa (rateio) R$ 70,00 TED 25/08 

frete propag. impressa, outros (rateio) R$32,50  TED 02/09 

curso de depilação R$ 560,00 TED 25/08 

espelho (comprar do dono o espelho atual) +  

R$ 350,00 

 

TED 

 

19/10 material de consumo para seu curso 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:  Fizemos a doação 

porque o Anderson mostrou garra e vontade de 

crescer e melhorar no seu negócio ao mesmo 

tempo que demonstrou desesperança.  

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:   24/08 

TOTAL DOADO:  R$  2.791,50 

PESSOAS IMPACTADAS:   1 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

https://youtu.be/eZcLDaeFav8  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:  Logo depois de iniciar as doações, o semblante 

do Anderson já era outro; mais vibrante, confiante e mais esperançoso. Ele já 

iniciou o curso profissionalizante. 

   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução do Anderson e seu micro negócio, inclusive depois que ele terminar 

o curso. 

 

OBSERVAÇÕES:  Antes de instalar o papel de parede no 

seu espaço alugado, nos certificamos com o dono do local 

que poderíamos fazer isso. O dono deu Ok e confirmou 

que Anderson era muito trabalhador e honesto. O 

Anderson e Vanda se conhecem (ela o indicou ao Instituto 

Dom) e até dividem o mesmo salão alguns dias na 

semana. Apesar de trabalhar no ramo de beleza, ele 

informa que faz bicos como faxineiro limpando casas de 

pessoas na zona sul/oeste do Rio. Acreditamos que ele 

esperava mais doações de nós, que não pudemos dar. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/anderson 

* Comprovantes em anexo 
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MICRONEGÓCIO:  Salgadeira LOCAL DE MORADIA:    Cidade de Deus, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:   sem renda IDADE APROXIMADA:   40 

BEATRIZ 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): A Beatriz é mãe solteira com filhos já mais velhos. Após seu filho adolescente ficar 1 ano internado e 

tristemente falecer de câncer em maio/2020, ela tenta agora retomar sua vida e sua vida profissional. Ela sempre cozinhou e vendeu 

salgados por encomenda, na Cidade de Deus, onde tem uma pequena casinha num terreno de 60m2. Durante o ano que ela passou longe 

de casa, o imóvel sofreu danos e está em péssimas condições. Portanto a Bia pediu ajuda para reformar sua cozinha, comprar alguns 

eletrodomésticos e matéria prima para reiniciar seu trabalho. A Bia chegou até nós através da Telma, que é voluntária na Casa Ronald 

McDonald (que apoia crianças com câncer). Hoje a Telma também é voluntária no Instituto Dom. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

material para reformar cozinha R$ 670,30 débito 24/08 

mão de obra para reformar cozinha R$ 1.150 boleto 25/08 

mão de obra para reformar cozinha R$ 1.150 TED 17/09 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:  Fizemos a doação 

por  história da Beatriz se encaixar perfeitamente 

na linha de atuação e porque a história da Bia nos 

emocionou. O trabalho muito bem feito da Telma, 

que ajuda a Bia neste projeto, também facilitou que 

o Instituto Dom ajudasse. 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:   n/a 

TOTAL DOADO:  R$  2.970,30 

PESSOAS IMPACTADAS:   1 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

Em andamento 

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:    

   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:  

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução da Beatriz e seu micro negócio. 

 

OBSERVAÇÕES:  Apesar da casa inteira precisar de 

reformas, inclusive o cômodo de dormir, o combinado 

com a Bia era de somente reformar a cozinha, comprar os 

eletrodomésticos e matéria prima. 

 

Como o quarto de dormir e banheiro ainda não foram 

reformados, a Bia ainda não retornou à casa e ainda não 

recomeçou seu trabalho. A Bia e seus outros apoiadores 

já tem planos de como obter novos recursos para 

terminar a obra. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/beatriz  

 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
http://www.oinstitutodom.org/beatriz
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  MICRONEGÓCIO:  Doceira LOCAL DE MORADIA:    Rio das Pedras, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:   R$ 900 / mês IDADE APROXIMADA:   43 

MARCIA 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO):   A Marcia já fazia e vendia boles de pote e inclusive fez contato com o Instituto Dom em fevereiro/2020 mas 

não pudemos ajudá-la na época. Com a pandemia, o micro negócio dela teve que parar. Voltamos a fazer contato com a Marcia em 

julho/2020 quando informamos que poderíamos ajudá-la de uma forma mais simples. Marcia já era conhecida pelos fundadores do Instituto 

Dom desde 2015 quando fazíamos trabalho social na comunidade de Rio das Pedras e ela dava aulas de catecismo para crianças de lá. 

Marcia hoje trabalha alguns dias na semana como faxineira mas tem outros dias e o fim de semana livres para se dedicar ao seu micro 

negócio de vender bolos de pote. Seu filho de 18 anos também estava parado durante a pandemia e é ele quem faz as entregas e as vendas, 

por todo Rio das Pedras. Marcia nos pediu ajuda para reiniciar seu micro negócio. Ela pediu ajuda para comprar matéria prima, embalagens 

e uma bicicleta para seu filho fazer as entregas.  

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

embalagens R$ 216,00 débito 08/10 

matéria prima R$ 500,00 TED 13/10 

bicicleta R$ 656,95 boleto 15/10 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:    

Fizemos a doação pois muito facilmente a Marcia 

poderia reiniciar algo que ela já fazia mas teve que 

interromper durante a pandemia. Já conhecíamos 

a Marcia e isso também facilitou nosso contato. 

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:    10/10/2020 

TOTAL DOADO:  R$  1.372,95 

PESSOAS IMPACTADAS:   2 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

Em andamento 

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:    

 

No final de outubro, a Márcia e o filho já haviam iniciado as vendas e entregas 

de doces em pote por Rio das Pedras.   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução da Márcia e seu micro negócio. 

 

OBSERVAÇÕES:  A doação para a Marcia demorou a 

acontecer por conta de motivos pessoais dela. O 

apartamento dela estava em reforma por um erro da 

construtora e a cozinha também e isso a impedia de fazer 

os doces. Mas agora ela já está com tudo para reiniciar seu 

micro negócio.  

 

Fizemos um pequeno planejamento com a Márcia da 

quantidade inicial de produção e venda e os itens de 

matéria prima. 

 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/marcia  

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
http://www.oinstitutodom.org/marcia
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MICRONEGÓCIO:  Alimentação / Cultura / Arte LOCAL DE MORADIA:    Morro Azul, Flamengo, RJ 

RENDA ANTES DA DOAÇÃO:  R$ 700 / mês IDADE APROXIMADA:   65 

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO):   Ubirajara é um líder comunitário no Morro Azul no Flamengo e sempre trabalhou com arte, cultura e meio 

ambiente. A crise atrapalhou sua renda e sua vida pessoal. Até a pandemia ele trabalhava para um projeto ligado a Cooperativa Social da 

Fundação Osvaldo Cruz, em Manguinhos. Agora, na sua casa no Morro Azul, ele quer montar um centro cultural chamado “Meu Alimento”, 

onde terá lanches saudáveis mas também muita informação e cultura para a comunidade. A loja também terá cursos, palestras, biblioteca 

e mais, sempre pelo lado de alimentar as pessoas com informação. A loja o ajudará com uma renda mensal mas também ajudará a 

comunidade onde ele vive. Ubirajara nos contatou pedindo ajuda para comprar matéria prima um pequeno forno elétrico. 

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *: 

 

item valor forma data 

matéria prima R$ 900,00 TED 03/09 

forno elétrico R$ 670,38 boleto 25/09 

 

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:   Fizemos a doação 

porque Ubirajara transmitiu ser uma pessoa que 

deseja ajudar outras pessoas além dele mesmo. 

Isso não vem de agora, mas já há muitos anos.  

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO:   20/09 

TOTAL DOADO:  R$  1.570,38 

PESSOAS IMPACTADAS:   1 

VÍDEO DE AGRADECIMENTO: 

https://youtu.be/0BvmCNwEgHc  

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:   Ubirajara iniciou as vendas em sua loja na 

semana de 19/10/2020. 

   

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO: 

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e 

evolução do Ubirajara e seu micro negócio. 

OBSERVAÇÕES:   A doação ao Ubirajara demorou a 

acontecer por motivos da parte dele. O planejamento dos 

itens e o levantamento preliminar de preços/quantidades 

que ele fez demorou a ficar pronto. Depois que passamos 

o valor para ele comprar os itens, ele ainda demorou 

algumas semanas para ir ao mercado fazer as primeiras 

compras. Só depois disso foi que fizemos a doação do 

forno elétrico para ele. O ritmo do Ubirajara é um de atuar 

em diversas frentes simultaneamente e lentamente e 

percebemos isso depois de visitá-lo. 

PÁGINA NO WEBSITE: 

http://www.oinstitutodom.org/ubirajara  

 

UBIRAJARA 

* Comprovantes em anexo 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
https://youtu.be/0BvmCNwEgHc
http://www.oinstitutodom.org/ubirajara
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Respostas ao Questionário 

Pergunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMA ESCALA DE 0 A 10, QUAL É A PROBABILIDADE DE VOCÊ RECOMENDAR O INSTITUTO 

DOM PARA OUTRA PESSOA QUE PRECISA DE AJUDA ? (SENDO "10" RECOMENDARIA COM 

CERTEZA E "0" SENDO NÃO RECOMENDARIA DE JEITO NENHUM)  

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Pergunta 3 

 

 

Pergunta 4 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 5 

 

 

  

Sim , Completamente 

Sim , Um Pouco 

Sim , Totalmente 

Sim , Bastante 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Pergunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 6 

 

  

Sim, Muito 

Sim, Um Pouco 

Sim, Bastante 

Sim, Cumpriu 

Totalmente 

Sim, Um Pouco 

Sim, Bastante 

O INSTITUTO DOM QUER AJUDAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES A SUPERAREM 

DIFICULDADES, AUMENTAREM A RENDA E SEREM MAIS FELIZES. CUMPRIMOS ESTA MISSÃO, NO 

SEU CASO? 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Pergunta 7 

 

 

 

Pergunta 8 

 

 

  

Sim, Impacto Enorme 

Sim, Bastante 
Sim, Um 

Pouco  

Sim, Bastante 

Sim, Um Pouco 

Sim, Muito 

Observação:  São 9 famílias micro empreendedoras incluindo a família Nathaly/Gisele que ajudamos em 

fevereiro. Cada pergunta teve 10 respostas porque uma família respondeu duas vezes por engano. 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Comprovantes 

Penélope 

 

 

 

   

Compra do fogão usado de cliente OLX online 

Compra de matéria prima, conforme entregue pelo 

Compra de utensílios e 
embalagens diversas Compra de utensílios e 

embalagens diversas 

Compra de utensílios e 
embalagens diversas 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Camila 

 

  

Compra serra de mesa, 
Mercado Livre 

Serra de mesa, Mercado Livre, 
acréscimo na re-compra 

Compra da furadeira 
Magazine Luiza 

Correios para entrega 
propaganda impressa 

Pagamento de gráfica para propaganda 
impressa, rateio por 3 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Vanda 

  

Compra máquina de unha 
Mercado Livre 

Pagamento de Curso de Massoterapia 

Pagamento de gráfica para propaganda 
impressa, rateio por 3 

Pagamento Motoboy para levar 
propaganda impressa, rateio por 2 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
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Cicero 

  

Transferência da carteira de 
motorista pra BH 

Pagamento de óculos novos 

Pagamento de renovação carteira Detran RJ. 
Buscamos o ressarcimento 

Renovação da carteira de 
motorista pra BH 

Pagamento exame 
toxicológico MG 

TED para Cicero pagar exame Psicotécnico e 
exame de vista em BH. Ainda não fez estes 
exames. Aguarde resultado exame 
toxicológico. Aguardamos as notas fiscais. 

Pagamento referente a estadia em MG para dono do hostel 

Nota Fiscal referente a estadia em MG para dono do hostel 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Anderson 

 

Pagamento de gráfica para 
propaganda impressa, rateio por 3 

Pagamento Motoboy para levar 
propaganda impressa, rateio por 2 Pagamento de Curso de depilação 

Compra de maca dobrável, Mercado Livre 

Compra de cadeiras e ciranda de 
manicure de fornecedor. Sem nota fiscal 

Pagamento e recibo de serviço de instalação e material de papel de parede. 

Transferência para Anderson para comprar 
espelho usado (R$ 150) e para comprar 
diversos materiais de consumo para curso 
(R$ 200) 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Beatriz 

 

  

Nota Fiscal e comprovante Pagamento de 50% (sinal) da mão de obra da reforma da cozinha, T&D 
Reformas 

Nota Fiscal e comprovante Pagamento de 50% (saldo final) da mão de obra da reforma da cozinha, 
T&D Reformas 

Pedido e comprovante de débito 
para compra do material de obra, 
ADR Materiais 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Marcia 

 

  

Transferência para Marcia fazer compra de 
matéria prima. Alguns dos cupons fiscais abaixo. 

Compra de embalagens e colheres de plástico 

Compra de bicicleta do Carrefour online 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
linkedin.com/company/o-instituto-dom/
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Ubirajara 

 

 

  

Transferência para Ubirajara fazer diversas 
compras de matéria prima. Cupons fiscais 
abaixo 

Compra de forno elétrico da B2W 
Shop time 

https://www.facebook.com/oinstitutodom
https://www.instagram.com/oinstitutodom/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/InstitutoDom/
http://www.oinstitutodom.org/
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Extratos Bancários Agosto 2020 
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Extratos Bancários Setembro 2020 
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Extratos Bancários Outubro 2020 
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