Uma iniciativa 100% voluntária
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AMIGOS DO BAIRRO
Considerando que depois da família, a célula social mais importante na vida de uma pessoa é o
bairro, todas as pessoas estão esperando por soluções de problemas que vem afetando a célula social
bairro. Por sua vez, isso acaba influenciando diretamente o comportamento e resultados
principalmente educacionais da célula familiar. Com esta visão, está sendo criado o projeto Amigos
do Bairro, que tem em sua ênfase primeira, a integração das comunidades de um bairro, e ênfase
segunda, a promoção das atividades socioculturais.
O projeto, suscitará a liberdade total e estimulante da comunicação, porém passível de supervisão
pública, criando um ambiente experimental geograficamente limitado e rico para avaliação de
resultados, como amostragens estatísticas em pesquisas de opinião ou ensaios de serviços
inovadores, como na área de segurança, onde por exemplo, a delegacia do bairro, poderá colocar na
rede os boletins de ocorrência que for de interesse público, divulgando foto de uma criança perdida
ou a procura de suspeitos.
Provocará e facilitará idéias e iniciativas vinculadas ao bem estar social, bem como, criará
condições básicas de identificação e combate a iniciativas antisociais.

Visão estrutural:


O projeto tem estrutura autosustentável, com crescimento autoincentivado por se basear na
necessidade das pessoas e entidades, proporcionando assim, o casamento de interesses.



Terá uma constituição sem fins lucrativos, sem no entanto, interferir no lucro dos participantes
que dela se utilizarem para este fim.



Os recursos iniciais, virão com apoio de parceiros que irão patrocinar a infra-estrutura básica, o
que proporcionará ao projeto 70% de funcionalidade, tornando possível as atividades em igual
percentual. Os restantes 30% dependerá de aproximadamente 6 meses mais de trabalho após a
inauguração.



Terá uma comissão de ética para discutir assuntos polêmicos.



Para alcançar-mos nossos objetivos, o projeto contará com a ferramenta mais moderna de
comunicação que existe, uma rede de computadores sem fio, o que viabilizará todo o projeto,
fazendo desta ferramenta a sua melhor utilização em benefício de pessoas comuns e complexas.



A rede de computadores não usará telefone nem fios e ficará ligada 24 horas por dia.



Todas as atividades serão grátis.

Objetivos:
-

Integrar as comunidades do bairro.
Disseminar atividades de interesse social no bairro.
Criar oportunidades profissionais, treinamentos de informática e facilidades de negócios de
qualquer setor, para as comunidades de todos os níveis do bairro.
Estimular mão de obra voluntária, oferendo estágio grátis.
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AMIGOS DO BAIRRO(continuação)
Integrantes:
O objetivo é integrar todos os setores e comunidades, tendo como comunidades a serem convidadas
a participar inicialmente as seguintes:
-

Escolar(públicas e particulares).
Associação.
Religiosas.
Moradores.
Bibliotecas.
Comerciais.

Infra-estrutura :
-

-

Um Backbone(espinha dorsal) wareless (sem fio) de comunicação de dados para computadores
que utilizará uma antena que inicialmente cobrirá uma área de aproximadamente 2 Km de
diâmetro. O que servirá bem para o bairro piloto.
Dois computadores de comunicação, que servirão também para base de central informações.
Computadores para criação de salas de aula nas comunidades carentes, onde serão treinados os
técnicos e administradores dos recursos do projeto.
Computadores já existentes em cada casa, em cada loja ou lugar do bairro.

Parcerias convidadas:
-

Uma ONG.
Uma empresa fabricante de equipamentos de comunicação de dados.
Moradores voluntários.
Comerciantes do bairro.

Atividades previstas:
-

Correio eletrônico com caixas postais possibilitando troca de arquivos, fotos/imagens e etc...
entre usuários.
Bate Papo (Conversa on line).
Lista de profissionais úteis cadastrados, com relação de endereços de feitos realizados.
Classificados em geral.
Programações de entidades religiosas, sociais e clubes.
Enquetes de interesse do bairro com votação anônima.
Home Page de entidades e patrocinadores.
Jogos entre computadores, integrando nossas crianças.
Banner publicitários para o comércio do bairro.
Fórum de sugestões para assuntos do bairro.
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AMIGOS DO BAIRRO
(Complementos)

Padrões de comunicação:
Todos os recursos de comunicação terão base em padrões utilizados na Rede Mundial de
Computadores – INTERNET. Prevendo abertura para a Internet, depois do projeto consolidado.

Trabalhos Voluntários:
Dentro das atividades do projeto, nenhum trabalho será remunerado.
Deverão ser realizados por voluntários e estagiários, que receberão certificados de nossa ONG
associada.

Treinamento:
Todos os cursos serão de informática, principalmente nas áreas de Desenvolvimento de Home
Pages, Comunicação de Dados, Softwares Aplicativos e Soluções de Internet.
Haverá salas de treinamento prioritariamente no seio ou periferia de comunidades residenciais
carentes. E com objetivo de criar condições de oportunidade de trabalho, os treinandos terão aulas
principalmente práticas. Todos os participantes receberão certificado de curso emitido pela ONG
associada.
Parte dos treinados poderão ser aproveitados para trabalhos no próprio projeto.

Oficina de Trabalho:
Metade do tempo das atividades de treinamento será usado para execução de trabalhos de criação e
manutenção de Banner, Home Page e serviços solicitados por interessados do comércio ou
entidades. Este trabalho será cobrado e o recurso arrecadado servirá para ajudar na manutenção e
ampliação do projeto.

Equipe de apoio:
Uma equipe de nível de escolaridade superior, cobrirá as atividades principais de captação, gestão e
distribuição de recursos.
Farão parte das equipes, jovens para desempenhar as funções, indicados por qualquer comunidade
integrante ou parceiros.
Em caso de haver mais de um indicado, formar-se-á equipe com todos os indicados.
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AMIGOS DO BAIRRO
(Complementos)
Suporte técnico visando o crescimento:
Uma equipe de profissionais técnicos, com treinamento específico complementar, realizado em sala
do próprio projeto, dará suporte a informações de conexão para todo aquele que quiser conectar-se a
rede do bairro. Os membros desta equipe poderá também realizar está tarefa, indo até o computador
do solicitante e instalar os recursos necessários a conexão à rede do bairro.

Incentivo visando o adesão rápida:
Terá uma quantidade renovada de 10 placas PCI sem fio, a serem oferecidas a usuários do bairro,
com perfil de usuário potencial, sendo em caráter experimental de 15 dias, onde ao final poderão
optar pela compra ou devolução da placa. A instalação será feita por técnico do Amigos do Bairro.
Auto-sustentação:
Os recursos financeiros virão das publicações de Banner, confecções de Home Page e serviços de
Informática, solicitados pela comunidade do comércio, sendo esses Banner e Home Page, criados
pela Oficina de Trabalho do projeto.
Doações oficiais de parceiros e patrocinadores, também serão usados para a auto-sustentação.
Os recursos iniciais, virão com apoio de parceiros que irão patrocinar a infra-estrutura básica, o que
proporcionará ao projeto 70% de funcionalidade, tornando possível as atividades em igual
percentual. Os restantes 30% dependerá de aproximadamente 6 meses mais de trabalho após a
inauguração do projeto.

Transparência Financeira:
Será solicitado ao Banco do Brasil a abertura de uma Conta Corrente, que terá acesso público para
consulta de extratos. Todo valor em favor do Projeto será por depósito direto na única Conta
Corrente do projeto que será a do Banco do Brasil.
Também será criada uma Home Page, onde constará os valores, datas de saque e o destino desses
valores, de forma a proporcionar uma visão pública que poderá aferir a qualquer momento e de
qualquer computador do brasil, a movimentação dos recursos do projeto Amigos do Bairro.

Função permanente:
Com objetivo de criar oportunidade de conhecimento para muitos, não haverá pessoas alocadas de
forma permanente para cargo algum ou função alguma. haverá um ciclo de rotatividade,
principalmente na coordenação de cada atividade.

Este documento está aberto para sugestões e adesão de quem quiser participar tanto da elaboração
quanto da execução. do projeto AMIGOS DO BAIRRO.
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AMIGOS DO BAIRRO
(participações)

Forma de participação das entidades.
( A ser a ser confirmada pelas próprias entidades, pois cada uma deverá dizer como quer
participar )

Associação/Igrejas/Escolas públicas/Bibliotecas:
- Divulgar o projeto em seu espaço de atuação.
- Ceder espaço físico para sala de treinamento.
- Apoio na execução administrativa no que couber.
- Nomear um representante para compor o Conselho de Ética.
- Dar segurança a equipamentos que tiver em sua área.

ONG:
- Base de apoio e execução na logística e no jurídico para viabilizar e dar base legal ao projeto.
Isto em fase de implantação do projeto, depois dará suporte sob-demanda.
- Captará recursos.
- Proverão os computadores para salas de treinamento.
- Nomear um representante para compor o Conselho de Ética.
- Indicar pessoas para compor a Equipe de Apoio.

Parceiros:
- Patrocinadores diretos do projeto ao proverem a antena principal(backbone).
- Nomear um representante para compor o Conselho de Ética.
- Indicar pessoas para compor a Equipe de Apoio.

Comércio/Escola particular/Clube:
- Solicitará serviços de informática como anúncios em Páginas e Banner, para tanto pagará preços
básicos a serem definidos.

Moradores:
- Comprará uma placa de comunicação para participar da rede.

Suporte técnico do PAB:
- Treinar professores do PAB.
- Implantação de toda a configuração dos computadores Servidores nos padrões de Internet.
- Criação estrutura técnica para continuidade e manutenção das atividades relacionadas.
- Treinamento de pessoas para substituí-los em prazo máximo de 1 ano.
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AMIGOS DO BAIRRO
(participações)

Retorno previsto para cada entidade.

Associação/Igrejas/Escolas públicas/Bibliotecas:
- Ampliar suas atividades sociais nas comunidades.
- Divulgar sua agenda de atividades, ganhando agilidade e abrangência.

ONG:
- Ampliar suas atividades sociais.
- Captar mais recursos para suas atividades inclusive.

Parceiros:
- Retorno financeiro indireto.
- Participar de atividade social.

Comércio/Escola particular/Clube:
- Retorno direto com captação de clientes e inscrições.
- Anúncios 24 horas por dia e 7 dias por semana.
- Consulta grátis para clientes com poder de consumo.
- Público alvo em sua proximidade.

Moradores:
- Não pagarão nada para usar todas as atividades relacionadas em “Atividades Previstas”, a partir
de seus computadores particulares.
- Farão cursos de informática grátis nas salas de treinamento do projeto. No desempate de vagas
dar-se-á prioridade a adultos desempregados e adolescentes matriculados em escola pública.
Outros critérios de desempate deverão ser definido.

Suporte técnico do PAB:
- Oportunidade de ampliar conhecimentos técnicos e sociais.
- Benefícios indiretos, com melhoria de recursos no bairro.
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AMIGOS DO BAIRRO
(Assinaturas)
Adesão:
Abaixo, assinam os possíveis integrantes que desejam que o projeto vá adiante. E para o
crescimento e melhoria do bairro, irão ajudar a divulgar o projeto em suas atividades
e
espaços, sempre que possível, atuando nesta forma como integrantes de fato do projeto.
Entidade

Representante

Atividade

assinatura

Abaixo, assinam os integrantes do suporte técnico que na fase de implantação farão toda a
configuração dos computadores Servidores com os padrões de Internet e criação estrutura técnica
para continuidade e manutenção das atividades relacionadas, treinando pessoas para substituí-los.
Todos moradores do bairro.

Neuvery Moog
Gerente de eletrônica
Aposentado

Bruno Collovini
Analista de rede e segurança
Analista da Embratel

Ronaldo S. S.
Analista de Suporte e Internet
Analista da Casa da Moeda

Alessandro B. de Paula
Analista de segurança e Internet
Analista da Casa da Moeda

Colaborador e integrante do suporte técnico. Mora em outro bairro e pretende copiar o modelo.
Ricardo
MSCE
Analista da ALFAMA
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AMIGOS DO BAIRRO
(anexo I)

Vila da Penha é o bairro piloto. Tem por aproximação as características principais e favoráveis ao
projeto que são as seguintes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bairro populoso de classe média, com bolsões de comunidades carentes.
5(cinco) grandes escolas particulares, dezenas de pequenas e 5(seis) escolas públicas
5(cinco) grandes igrejas e outras pequenas.
6(Seis) agências bancárias.
1(um) grande Shopping Center, o Carioca Shopping.
4(quatro) Lan House com lotação contínua.
Nenhuma biblioteca, o que tornará a troca via rede importante.
1(uma) casa de Show, o Olimpus.
Comércio de nível bom e muito satisfatório.

Faremos contato com a prefeitura para obtermos números precisos quanto as informações acima.
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