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MAWON

Titulo do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à
Integração de Migrantes -MAWON
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard
Período de execução: 04/09/2019 a 01/11/2019
Valor total do projeto: 59775,00

http://www.mawon.org/sobre-nos/
21 972258670
contato@mawon.org
Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

1. O que aconteceu neste período?

Início de articulação de campo com rede local de imigrantes, para a formação das turmas de português e
empreendedorismo.
A conclusão inicial foi que, para chegar à meta de 90 alunos, seria necessário abrir turmas em três diferentes locais.
Em função de necessidades dos beneficiários, foram fechadas parcerias estratégicas para três regiões principais:
Secretaria Municipal de Saúde na Gardênia Azul (Clínica da Família da Gardênia Azul), Secretaria Municipal de
Educação da Mesquita (Escola Municipal Castelo Branco na Mesquita) e uma igreja local no bairro Estácio, em
substituição à turma de Barros Filho, que foi cancelada por motivo de segurança, pois a área está sob conflitos.
Com presença de 68 alunos distribuídos nessas 3 unidades, foi realizada a primeira avaliação dos alunos e
concluído o primeiro módulo, “Bem vindo ao Rio”, com materiais acerca de saudações, pronomes, verbo “ser” e
“estar”, entre outros.
Já no programa de empreendedorismo, a inscrição foi aberta ao longo de agosto através de um link divulgado no
Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp, que totalizou 25 negócios inscritos, de 10 diferentes países nos ramos
de gastronomia, artesanato, cultura, turismo e serviços.
Nos dois meses iniciais, importantes parcerias surgiram para incrementar o programa. No dia 6/9 foi realizado um
primeiro encontro no Museu de Arte do Rio para apresentar detalhes do programa.
No primeiro workshop oficial, também em setembro, um facilitador da Sebrae ministrou aula introdutória sobre
“espírito empreendedor” no NEX Coworking, com a presença do Sr. Renato Almeida, representante do apoiador
financeiro, Mitsubishi Corporation. O evento teve grande participação dos alunos, que trocaram experiências e
apresentaram seus pitches iniciais.
Em outubro, a Fábrica de Startups ofereceu tanto o espaço quanto os facilitadores para 2 workshops sobre “Canvas
do modelo de negócio”, onde os empreendedores tiveram importantes insights para definição do público-alvo e
propósito de valor. Além do material de estudo, os workshops realizados em renomados espaços de co-work
ofereceram aos participantes uma aproximação do mundo das startups.
Na Fábrica de Startups, os alunos foram convidados para participar dos cafés da manhã de network que acontecem
às terças-feiras, e já estão frequentando a fim de fazer conexões.
Ao longo desse tempo, os participantes também frequentaram as mentorias com a equipe da Mawon, que
acompanhou de perto o desenvolvimento dos negócios. Paralelamente à capacitação, a Mawon tem feito
experiências Go To Market, dando oportunidades para os negócios participarem de eventos de grande visibilidade na
cidade. No Evento Ilumina Zona Oeste*, a Mawon levou quatro desses negócios, e na Virada Sustentável promovida
pela Junta Local no Parque Lage (19 e 20/10), levou cinco.
*O evento Ilumina Zona Oeste (26/10 - Museu Bispo do Rosario Arte Contemporânea) é realizado pelo Instituto Rio,
sob a gestão do Instituto Phi.
2. Conquistas

Foram implementadas com sucesso as aulas de português e o programa de empreendedorismo, somados a
importantes parcerias institucionais, como Sebrae e Fábrica de Startups.
Nas aulas de português, o destaque é o ótimo relacionamento dos alunos com a professora, e presenças no patamar
de 70% - número excelente tendo em vista as dificuldades cotidianas dos beneficiários.
No programa de empreendedorismo, criação de uma rede de empreendedores com muitas trocas que geram novos
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negócios, como uma empreendedora de artesanato que fechou encomenda de almofadas para a Fábrica de
Startups.
3. Desafios

Nas aulas de português, o polo Estácio enfrenta algumas dificuldades de infraestrutura, mas sem interrupção das
aulas.
Houveram gastos não previstos, incluindo o aumento da despesa de transporte da professora.
Outro desafio é a violência nas regiões de acesso, definiu o cancelamento da turma de Barros Filho, cujo polo foi
transferido para o Estácio.
Já no programa de empreendedorismo, lidando com um grupo específico de imigrantes, reunir todos no mesmo
horário é um desafio, pois são 25 iniciativas em campo.
4. Próximos passos

Para as aulas de português, articulação de um novo espaço no Estácio, com melhor infraestrutura e busca de
voluntários que possam dar suporte para os alunos, oferecendo monitorias e aulas de recuperação.
Será iniciado o próximo módulo Emprego/Negócio.No programa de empreendedorismo, além da continuidade dos
workshops e mentorias, um evento em 15/12 no espaço Olho da Rua (Botafogo) está na fase de planificação, onde
os participantes serão protagonistas da realização e produção. O objetivo é oferecer mais uma oportunidade de
venda, aumentar as conexões e observar os negócios na prática.
5. Fotos

Aula de Português Gardênia Azul (01/09)

Aula de Português na Estácio (18/09)

Aula de Português na Mesquita (23/09)
Aula de Português na Mesquita (01/10)
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Aula de Português Gardênia Azul (06/09)

Visita do Renato para o 1° workshop

6. História do mês

Brutus Jamesley é um jovem de 25 anos que chegou ao Brasil em junho de 2019 e ficou desamparado por não falar
nem entender nada de português. Ao ficar doente, ele foi para a Clínica da Família, onde recebeu indicação para
aula de português de MAWON.
Para preencher a ficha de inscrição no curso, ele contou com a ajuda de Sylvain Cameus, outro aluno que já está há
mais tempo no Brasil e já compreende o português.
Hoje, Brutus já sabe se apresentar, dizer onde mora, cumprimentar pessoalmente e pelo WhatsApp.
Das oito aulas ministradas ao longo dos dois meses, ele faltou somente a uma. Ele hoje já consegue escrever
orações simples, mensagens curtas e elaborar dúvidas a partir do conteúdo estudado.
Apesar da timidez, ele gosta de conversar em português com os colegas e resolve os exercícios bem antes de toda
a turma. Recentemente, ele conseguiu fazer o seu CV e está otimista com novas oportunidades no Brasil.
Em pouco tempo, Brutus será bem fluente em língua portuguesa.

7. Relatório financeiro
Tipo de Investimento

Item

Valor Previsto

Valor Efetivo

Materiais e Equipamentos.....

Apostilas (Empreendedorismo)

500,00

0,00
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Materiais e Equipamentos.....

Apostilas (português)

2250,00

177,00

Materiais e Equipamentos.....

Cerimônias de Formatura (x5 turmas)

1500,00

0,00

Materiais e Equipamentos.....

Certificados de Conclusão (Empreendedorismo)

225,00

0,00

Materiais e Equipamentos.....

Certificados de Conclusão (português)

50,00

0,00

Materiais e Equipamentos.....

Material de Papelaria (x5 turmas)

500,00

131,00

Materiais e Equipamentos.....

Notebook

2500,00

1619,91

Materiais e Equipamentos.....

Panfletos

250,00

0,00

Materiais e Equipamentos.....

Seed-Money Prêmio (Concurso)

4500,00

0,00

Outros.....

SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)

1000,00

243,00

Recursos Humanos.....

Assistente Administrativo (%)

8000,00

1200,00

Recursos Humanos.....

Consultor de Elaboração de Projeto (fee)

1500,00

2720,00

Recursos Humanos.....

Contador (% HH para projeto

3000,00

0,00

Recursos Humanos.....

Coordenador de Articulação & Mobilização (%)

10000,00

2400,00

Recursos Humanos.....

Coordenador Geral (%)

12000,00

2600,00

Recursos Humanos.....

Educador (português)

9000,00

2000,00

Transporte e alimentoção.....

Transporte Equipe (e voluntários)

3000,00

854,00

Saldo Anterior

R$ 0,00

Repasse no período

R$ 15.900,00

Gasto real

R$ 13.944,91

Saldo em conta

R$ 1.955,09

8. Relatório de remanejamento
Tipo de
Investimento

Item

Valor
Previsto

Novo
Tipo

Novo
Item

Valor
Remanejado

Materiais e
Equipamentos

Apostilas (Empreendedorismo)

500,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Apostilas (português)

2250,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Cerimônias de Formatura (x5 turmas)

1500,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Certificados de Conclusão
(Empreendedorismo)

225,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Certificados de Conclusão (português)

50,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Material de Papelaria (x5 turmas)

500,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Notebook

2500,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Panfletos

250,00

0,00

Materiais e
Equipamentos

Seed-Money Prêmio (Concurso)

4500,00

0,00

Outros

SEO e Mídias Sociais (Google Ads,
Facebook, etc)

1000,00

0,00

Recursos Humanos

Assistente Administrativo (%)

8000,00

0,00

Recursos Humanos

Consultor de Elaboração de Projeto (fee)

1500,00

0,00

Recursos Humanos

Contador (% HH para projeto

3000,00

0,00

Recursos Humanos

Coordenador de Articulação & Mobilização
(%)

10000,00

0,00

Recursos Humanos

Coordenador Geral (%)

12000,00

0,00

Recursos Humanos

Educador (português)

9000,00

0,00

Transporte e
alimentoção

Transporte Equipe (e voluntários)

3000,00

0,00

9. Relação de recibos e notas fiscais no período
Item da Nota

Valor

Número

Data

Arte do Programa (Banner)

85,00

00000039

17/09/2019

Arte do Programa (Facebook)

85,00

00000038

17/09/2019

Banner do Programa

96,00

9665

03/09/2019

Compra de Notebook

1619,00

166144

10/09/2019

Consultor de Projeto (out/2019)

1360,00

0027

01/10/2019

Consultor de Projeto (set/2019)

1360,00

0025

05/09/2019

Crachá

35,00

00000040

17/09/2019

Impressões para Aula de Português

22,00

00001019

09/09/2019
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Impressões para Aula de Português

13,80

1044

04/09/2019

Itens de Papelaria para as Aulas

122,90

119955

04/09/2019

Remuneração Assistente Administrativo (out/2019)

600,00

00000007

29/10/2019

Remuneração Assistente Administrativo (set/2019)

600,00

00000004

25/09/2019

Remuneração Coordenador de Articulação e Mobilização (out/2019)

1200,00

000000044

30/10/2019

Remuneração Coordenador de Articulação e Mobilização (set/2019)

1200,00

000000038

01/10/2019

Remuneração Coordenador Geral (out/2019)

1300,00

000000045

30/10/2019

Remuneração Coordenador Geral (set/2019)

1300,00

000000037

30/09/2019

Remuneração Professora de Português (out/2019)

1000,00

00000002

30/10/2019

Remuneração Professora de Português (set/2019)

1000,00

00000001

25/09/2019

SEO

27,63

09190178

03/09/2019

Tinta para Impressora

18,00

00001019

04/09/2019

Transporte da Professora

406,20

Recibo

09/09/2019

Transporte da Professora

96,30

Recibo

23/09/2019

Transporte da Professora

307,40

Recibo

11/10/2019

Transporte de Voluntários

22,00

Recibo

Transporte de Voluntários

22,00

Recibo

02/09/2019

Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do
Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do
Instituto Phi. Duvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br
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