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Relatório de Atividades do Exercício de 2020
De conformidade com o art. 28, item I dos Estatutos Sociais,
apresentamos o Relatório de Atividades do Exercício de 2020 sob a
responsabilidade do atual Conselho de Administração.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO FISCAL – O atual Conselho
de Administração foi eleito na Assembleia Geral de 29 de março de 2017 para
um mandato de 3 anos a partir daquela data e está constituído de Helder
Vieira Lopes (Presidente); Desiderio Pires Silveira (Vice-Presidente); Almir
Ferreira, (1° Secretário); Benedito da Silva Pereira, (2° Secretário); Carlos Alfredo
Aragón Guerrero, (Tesoureiro); Jair Salles, (Vogal 1); Carlos Vidal Gaia, (Vogal
2). CONSELHO FISCAL (Titulares): Romeu Kozo Hatushika; Tânia Maria Fernandes
Paixão; João Carlos C. Lima dos Santos. CONSELHO FISCAL (Suplentes): Rosana
Peixoto Caramez; Joana Pimentel da Silva; Maria Amélia di Gioia Ferreira.
QUADRO SOCIAL – No final de 2020, o quadro social da Cooperativa
apresentava o registro de 1807 sócios, desde sua fundação. No ano de 2020
foram admitidos os seguintes sócios: Saulo Wanderley Salgado (1807).
FUNCIONAMENTO DA SEDE – Para um regular funcionamento da Sede, o
Presidente da Cooperativa, Sr. Helder Vieira Lopes, requisitou a colaboração
de um grupo de voluntários que, na qualidade de plantonistas, se revezam em
diferentes dias e horários para manter a Cooperativa aberta, em pleno
funcionamento para o atendimento dos associados e do público em geral. A
equipe de plantonistas, durante o ano de 2019, constituiu-se de Helder Vieira
Lopes, Givanildo Ramos Costa, Carlos Alfredo Aragón Guerrero, Joana
Pimentel, João Carlos Cerqueira de Lima, Desiderio Pires Silveira e André Luiz
Godoy. No entanto, com o advento da Pandemia COVID-19, o Presidente Sr.
Helder decidiu suspender todas as atividades da Cooperativa a partir do dia
14 de março de 2020, inicialmente até o final do mês de março. Mas com a
persistência da Pandemia e obedecendo a Decretos Estaduais e Municipais a
Cooperativa fechou suas portas para o público em geral durante o restante do
ano só mantendo algumas atividades internas de manutenção.
TRABALHOS DE SECRETARIA – Durante o ano, conforme já descrito no item
anterior, a Secretaria da Cooperativa deixou de funcionar, para o público em
geral, a partir de 14 de março de 2020 até o final do ano, mantendo apenas
os serviços internos de manutenção, pagamentos de obrigações e impostos e
algumas trocas de correspondências pela internet. Os Cursos Presenciais de
Esperanto foram todos suspensos até que haja liberação das autoridades
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governamentais e condições adequadas da Cooperativa para a reabertura
deles.
RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E DAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA
CULTURAL DOS ESPERANTISTAS – Estava programado para o dia 18 de março de
2020, a Assembleia Geral Ordinária, quando a atual Diretoria da Cooperativa
iria propor a alteração do Estatuto da Cooperativa Cultural dos Esperantistas
por imperiosas razões de ordem legal, contábil, fiscal, tributária e custos de
manutenção. Após consulta com os Contadores, chegou-se à conclusão de
que a melhor solução seria transformar a Cooperativa em uma Associação
Civil. Para que a nova Associação Civil nascesse forte, financeiramente, o seu
Estatuto previa a criação de mais três categorias de sócios, a saber: Sócios
Beneméritos e Sócios Benfeitores, que seriam duas categorias de sócios
temporárias e extraordinárias pois contribuiriam com mensalidades maiores
durante um determinado período; Sócios Contribuintes Juniores, para aqueles
que possuam menos de 30 anos de idade e pagariam 1/3 do valor da
mensalidade estabelecida pela Diretoria para os Sócios Contribuintes, para
incentivar a associação de pessoas jovens na Associação Civil.
PÁGINA DA COOPERATIVA – o Web Designer Sr. João Paulo Nunes, com
material preparado pelo vice-presidente Sr. Desiderio Pires Silveira, tem mantido
a página da KKE (www.kke.org.br) em constante atualização. Nos primeiro
semestre, publicamos basicamente notícias sobre a Pandemia COVID-19. A
partir do mês de agosto começamos a publicar um Programa Mensal com
reuniões virtuais, através da Plataforma Zoom, com apresentação de palestras
em Esperanto e em português (Virtuala Teo Je La Oka Vespere), avisos aos
associados, cartazes e fotos dessas reuniões virtuais.
ATIVIDADES CULTURAIS – Todas as atividades culturais da Cooperativa
ficaram suspensas entre março e dezembro de 2020 por causa da Pandemia
COVID-19.
QUINTO PRÊMIO ZAMENHOF DE CULTURA – Este prêmio foi criado pela
Cooperativa no ano de 2016, visando premiar esperantistas que atuam no
município do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento, valorização do trabalho e
disseminação e divulgação do idioma Esperanto. Em 2020 estava previsto a
Quinta Edição do Prêmio Zamenhof de Cultura que, no entanto, não se realizou
devido à Pandemia COVID-19 e ficou adiado para o ano de 2021.
CURSOS DE ESPERANTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF),
Campus de Gragoatá, Niterói-RJ – Dentro do Projeto de Línguas Modernas
Estrangeiras (PROLEM) sob a Coordenação Geral do Prof. Dr. Arnaldo Vianna
Neto, deu-se a continuidade aos cursos de Esperanto, ministrados pelo Prof.
Helder Vieira Lopes, presidente da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
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Devido à Pandemia COVID-19, os cursos passaram a serem ministrados
virtualmente (digitais), através da plataforma Zoom. No Primeiro Semestre o Prof.
Helder criou três turmas digitais: 1 (uma) Turma Iniciante I; 1 (uma) Turma Iniciante
II; 1 (uma) Turma Fundamental I. No Segundo Semestre, cinco turmas digitais: 3
(três) Turma Iniciante I; 1 (uma) Turma Iniciante II; 1 (uma) Turma Fundamental I.
CURSOS NA KKE – Todos os cursos presenciais da KKE foram suspensos
durante todo o ano de 2020.
CAMPANHA “ESPERANTO NAS BIBLIOTECAS” – No decorrer de 2020, por
problemas diversos, a campanha “Esperanto nas Bibliotecas” ficou suspensa
temporariamente.
INKO – INFORMILO DE KOOPERATIVO – Por razões diversas o informativo
“INKO” não teve suas publicações bimensais continuadas em 2020.
FAZENDA “ESPERANTO” – A Fazenda Esperanto encontra-se em fase de
negociação para ser utilizada por uma Instituição Filantrópica e no ano de 2020
pouco se realizou nessa propriedade.
“AGO-TAGO” NO RIO DE JANEIRO – O “AGO-TAGO” no exercício de 2020
se fez, sempre que possível, pelos membros da diretoria e professores de
Esperanto, prestando informações variadas sobre a língua, seu criador, seu
objetivo e seu ideal, visando a propaganda da Língua Internacional.
CONCLUSÃO – Como resultado final das atividades, cabe enfatizar que
a atual Administração se caracteriza pela regularidade dos trabalhos e pela
modernização da Instituição, mas que durante o ano de 2020, algumas obras
de melhoria das instalações físicas da KKE e alteração do Estatuto da
Cooperativa Cultural dos Esperantistas, inicialmente previstas, não se realizaram
por conta do advento da Pandemia COVID-19. A Cooperativa, como órgão
de apoio do Movimento Esperantista Nacional, tem efetivado seu papel de
polo referencial da Língua Internacional na cidade e no estado do Rio de
Janeiro e no Brasil. Com frequência a Instituição é visitada e procurada por
pessoas que querem informações, adquirir livros, participar de eventos culturais
e aprender ou aperfeiçoar o Esperanto. O atual Conselho Administrativo, com
o apoio e o trabalho conjunto do Conselho Fiscal, conseguiu melhorar a
situação financeira da Cooperativa e levar com sucesso a tarefa sob seu
encargo. Quero parabenizar a todos os integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal e a todos os “samideanos” que se dedicaram no
trabalho de manter a Cooperativa com alguma atividade ao longo de todo o
ano 2020, apesar da crise sanitária causada pela Pandemia COVID-19, que
afetou as atividades sociais do mundo todo e que atingiu duramente o Brasil
com centena de milhares de mortos. Também quero render meu preito de
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gratidão àqueles fundaram a Cooperativa, dentre eles Brás Cosenza, Cedilha
Neto, Ismael Gomes Braga, Alberto Bonfim e tantos outros que até os dias
presentes têm sustentado este Patrimônio da Humanidade, a Cooperativa
Cultural dos Esperantistas. “Dio benu al ni, ĉiujn”.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2021

Helder Vieira Lopes
Presidente
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