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MENSAGEM DA FUNDADORA 

Estimados Amigos da Vivenda: 
 

Agradeço de todo o coração e imensamente sua valiosa 
contribuição no ano de 2017. 

 

A Vivenda existe e faz a diferença no trabalho social  graças a 
pessoas como vocês. 

 

Eu conto muito com vocês e solicito a continuidade  neste ano 
de 2018. 

 

Não podemos passar pela vida sem deixar uma contribuição de 
algum modo, seja como voluntário, em espécie ou  financeira. 

 

Rogo a Deus para que os abençoe e proteja sempre. 
 

Muito, muito agradecida! 



MISSÃO 

VISÃO 

VALORES 

Promover a integração e educação social para a população vulnerável de Parelheiros, 
através de programas, projetos e ações que preparem e despertem o potencial de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos para a vida e para o mercado de trabalho. 

Buscamos ser referência no atendimento à essa população através da educação formal, 
informal, vivência dos valores universais, cursos profissionalizantes e inserção no 
mercado de trabalho, com o objetivo de mudar a realidade individual, familiar e, 
consequentemente, a comunidade a qual atendemos 

Visamos a excelência em nossas práticas educacionais e em todos os nossos contatos e 
contratos, através de:  

Honestidade 
Comprometimento 
Profissionalismo 
Responsabilidade 
Transparência 
Seriedade 



NOSSA HISTÓRIA 
A história da Vivenda começa com a força de vontade da Irmã Yvone Venditti, paulistana de  
origem, que morava em Curitiba e faz parte da Congregação das Irmãs Felicianas. Quando  
estava prestes a completar 50 anos quando veio a São Paulo para começar a trabalhar na  
realização do sonho de desenvolver um projeto social: 

“Uma das minhas irmãs fazia faculdade e trazia  
sempre uma colega para a igreja. Essa colega fazia  
trabalhos com moradores de rua e ia para São 
Paulo  participar de congressos sobre desigualdade 
social.  Certo dia ela me contou sobre uma chacina 
em que  morreram uns 7 adolescentes na Zona 
Oeste de São  Paulo. Era naquele esquema de briga 
de gangues, um  vai lá, mata um, o outro da outra 
turma vem e mata  outro, e assim vai. Quando eu 
ouvi essa história e  outras que ela me contava, eu 
me sentia com uma vida  tão certinha, tão 
arrumadinha. Assim, percebi que eu  poderia fazer 
mais pelo próximo, me doar mais.” 

Aos poucos, começou a desenvolver um trabalho com meninos de rua, ajudando-os a 
deixar as  drogas. A Irmã Yvone ia todos os dias em Carapicuíba para visitar essas crianças, 
gastando cerca  de 4 horas para ir e voltar. Depois de um no nessa rotina, ficou claro para 
a irmã que os meninos  necessitavam de um lugar para morar: 

“Um dos garotos que conhecemos, disse que 
havia  perdido dois amigos que dormiam na rua, 
um  queimado e outro com tiro. E que uma das 
coisas que  mais queria era uma casa, nem que 
fosse só para  dormir. A gente cativa essas 
crianças, trava um bom  relacionamento com 
elas, mas e depois? Não dá pra largar mais”. 

Com a ajuda da família, de amigos e de “amigos de amigos”, conseguiu juntar dinheiro 
para  comprar um grande terreno que, além de ficar próximo à congregação onde estava 
hospedada,  era no bairro de Parelheiros, que precisava de intenso trabalho social. Em 14 
de outubro de  1989, Yvone inaugurou a associação sob o nome de “Vivenda da Criança”. 
O propósito era  colocá-los na escola, oferecer uma boa educação e trabalhar os seus 
valores. Quando a criança  estivesse com hábitos sociais saudáveis, voltariam para casa. 

“Eu fazia minha parte e eles faziam a deles. A 
escola  fazia um trabalho diferenciado com os 
meninos, pois era  sabido que eles necessitavam 
de um acompanhamento  diferente. Quando 
‘aprontavam’, a diretora ao invés de  dar bronca, 
conversava e aconselhava, como amiga  deles. 
Nesse esquema, com carinho, paciência e  
acompanhamento, em um ano os meninos ficaram 
entre  os melhores alunos de suas turmas.” 



NOSSA HISTÓRIA 
Os meninos que Yvone encontrou nas ruas, em sua maioria, tinham abandonado suas moradias  
e não queriam mais voltar por conta da violência doméstica e o abuso em família. Mas não era  
só isso. Havia ocasiões em que as crianças deixaram suas casas por não encontrar condições  
mínimas de moradia, por vários motivos: muita gente morando dentro de um só cômodo,  
condições insalubres, etc. 

No período de um ano, a irmã, com ajuda de uma cozinheira, cuidava de 12 meninos. Levava e  
buscava na escola, fazia comida, conversava, trabalhava os conceitos morais, fazia o reforço  
escolar, colocava para dormir, cuidava da casa, do jardim, pagava as contas e por aí afora.  
Quando a Vivenda já estava com estrutura para cuidar de 24 meninos, Yvone pensou em criar  
novos projetos para atender também a adolescentes, jovens e adultos em situação de risco  
social. 

“Eu ia a reuniões da Fundação Abrinq e a outros  

congressos e todos os representantes de ONGs e  

entidades diziam, por exemplo: ‘eu atendo a 2.000 

pessoas’, e eu lá, tímida, com meus 24 meninos (risos).” 
–  se recorda a irmã. 

Desde 1989, sempre com muito trabalho, a Vivenda chegou a contribuir com mais de 100  
meninos. Todos foram criados com atenção, carinho e dedicação. Muitos fizeram faculdade, se  
formaram e se encontram hoje bem empregados. Para atender de forma cada vez mais eficaz  
famílias inteiras da região, a Vivenda passou a contar com os serviços de profissionais de  
carreira, com experiência em iniciativas sociais, dentro de um processo coordenado por Yvone.  
Hoje a Associação atende mais de 4 mil pessoas por mês. 

Somos uma das poucas 
instituições  que atuam 
em São Paulo de forma  

totalmente 
regulamentada. 

Sede própria com 7.800 m² e 
três  prédios. 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 
Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), o  CCA oferece: 

Atendimento diário para 180 crianças e adolescentes no contra turno escolar; 
Experiências lúdicas, culturais e artísticas; 
Espaço de convívio, recreação e participação; 
Relações de respeito, interação e afetividade; 
Refeições e lanches diários; 
Passeios culturais e palestras educacionais; 
Atividades esportivas. 

Gravação do Programa Estrelas Solidárias com o humorista Marco Luque 

Oficinas do CCA em 2017: 
Capoeira;  
RPG;  
Cinema na Periferia;  
Matemática; 
Semana das Crianças com o Cedesp (Culinária, Pintura e Informática);  
Reciclagem, Oficina de Artesanato com o grupo do SENAC;  
Oficina de Inglês (English For All). 

Almoço de Páscoa do CCA 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Passeio ao Parque da Mônica Passeio ao Consulado Americano 

Festa dos Aniversariantes do Mês 

Total de Refeições e Lanches servidos pelo CCA em 2017: 83.700 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Almoço de Páscoa 

Teatro nas Escolas: O Rio que passa lá 

Dia Nacional da Alegria no Wet’n Wild 

Participação em campeonatos diversos e na Copa Nescau de Jovem Pan de Atletismo 

Aulas de Informática e Projeto Horta 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Mc Dia Feliz em parceria com a Bionexo e Nova Aliança Contábil 

Dia das Crianças no Buffet Expresso Esperança 

Aulas de Informática e Projeto Horta 

Programa Estrelas Solidárias – Doação de bicicletas 

Sarau de Primavera 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Almoço de Natal e Entrega das Sacolinhas 

Reunião de Pais e entrega de chesteres para as famílias 

E nosso agradecimento especial para todas as pessoas que contribuíram com nossa Campanha 
de Dia das Crianças e com as Sacolinhas de Natal. Vocês fizeram a diferença na vida de nossas 
crianças e adolescentes. 

Parceiros do CCA em 2017 

Tivemos ainda: Visitas aos Estádios São Jorge (Corinthians) e Allianz Parque (Palmeiras), visita 
ao CEU Parelheiros,  Circuito Esportivo – Participação em campeonato Estadual, 
Comemoração do Dia das Mães e dos Pais – Café com Palestra, Circuito de Esporte com os 
alunos da Uninove e Atividade de Recreação com os usuários pelo colégio Cintra de Lima. 



SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o 
SASF oferece: 

Fortalecimento, prevenção e proteção social no domicílio ; 
Atendimento mensal a 1.000 núcleos familiares em 18 

bairros do entorno; 
Reuniões Lúdicas e Socioeducativas; 
Projeto Fortalecendo a Rede. 

Nossos resultados em 2017: 

10.163 visitas domiciliares;  

603 atendimentos técnicos; 

269 encaminhamentos para diversos serviços (saúde, orientação jurídica, educação,  
trabalho, entre outros); 

2.415 adultos atendidos nas reuniões socioeducativas; 

2.424 crianças atendidas nas oficinas lúdicas; 

5.639 lanches servidos nas reuniões socioeducativas e oficinas lúdicas; 

 125 participantes das oficinas de geração de renda nos bairros ou na Vivenda. 

Reuniões Socioeducativas e Oficinas Lúdicas 

Oficinas de geração de renda e projeto esportivo realizado nos bairros 

Oficinas realizadas na Vivenda ou nos bairros de atendidos: Costura Criativa, Mosaico, 
Workshop Socioeducativo de Convivência e Inclusão Social, Pintura em Tecido e Bonecas de 
Pano. 



SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Pé na Areia: Passeio à Praia em parceria com “As Peregrinas” 

Piquenique no Parque Villa-Lobos – Parceiros: Brendo Santos e amigos, Cláudio, Akemi e Mike / Mimi 
Party, Dr. Ricardo Menezes, João Adolfo, Margarida Guriam e Grupo “O Amor não pode Esperar” 

Parceiros do SASF em 2017 

Centro 



SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

700 cobertores arrecadados e doados para as famílias atendidas na Campanha do Cobertor 

Campanha do Cobertor – Parceiros: Rotary Club 9 de Julho, Puket, Lions Centro, UNISA, Farah Seguros, Chubb, 
Antônio Najm, Paulo Bosísio, Maria Magnólia, Francisca, Rosana e amigos. 

Tivemos ainda: Palestra “A Verdade sobre as Drogas” com Daniele Harder, Passeio ao Sesc 
Interlagos, ao NCI  - Núcleo de Convivência do Idoso e XII Conferência Regional da Assistência Social. 

Passeio com os adolescentes do Projeto Esporte e Cidadania ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) 

Dia da Família e entrega das Sacolinhas de Natal 

Reunião Socioeducativa na Vivenda e doação de cestas básicas para as famílias 

Agradecemos também aos doadores das Sacolinhas de Natal do SASF: Tatiana Rodrigo e família; 

PWA; Gabriela Gomes, Débora Martim, Samuel  Teixeira, Renata Oliveira, Cleuza Oliveira, Juliana Fonseca, Mercedes 
Neves, Maria de Lourdes Neves, Roberta Cavalcante, Andrelina Crisafulli, Lucia de Oliveira Dias, Edna - Salão de 
Cabeleireiro, Shirley Lopes, Andreza Santos, Ivonete Floresta, Fabiana Paz, Tatiana Guzmán, Lúcia - Reserva dos Lagos, 
Gerlane Siqueira, Mariana Zurita, Rosa Romão, Aline Ferola, Erika Nunes Deolino, Marina Osti Maia, Rildo José Pinto, 
Marlina Morbeck, Mayumi Sasaki, Silvia Sakurai, Rita de Cassia de Almeida Sampaio, Marta Helou, Cristiane Rastelli 
Dantas, César Trindade, Luciene Velasco Trindade, Jackson Pereira Santos, Débora Pascarelli e Isabela Basso dos Santos. 



8º Sábado Cultural e Cidadão 
No dia 02 de Setembro, nosso tradicional evento ofereceu os seguintes serviços totalmente 
gratuitos para a população de Parelheiros e região: emissão de documentos (RG, certidões, 
carteira de trabalho), vagas de emprego, corte de cabelo, orientação jurídica, medição de 
pressão arterial, glicemia, teste de sífilis, HIV, teste rápido de hepatite C, exame de vista, 
orientação previdenciária, auriculoterapia, planejamento familiar, orientação fisioterapêutica, 
exame de papanicolau, orientações para auto exame da mama, atendimento odontológico para 
adultos e crianças, oficina de reaproveitamento alimentar, educação em posse responsável, bem 
estar animal e transmissão de zoonoses (medicina veterinária), serviço social com levantamento 
de dados socioeconômicos, acolhimento para famílias com dependentes químicos, atendimento 
pediátrico, demonstração de limpeza de pele e maquiagem, palestra sobre IST (infecções 
sexualmente transmissíveis) e distribuição de preservativos. 

Tivemos ainda: Orientação sobre o uso consciente da água, distribuição de água potável e 
materiais informativos, palestra e orientação através do PINEF - Programa Nacional de 
Educação Fiscal, palestra e orientação para os pais sobre o perigo das drogas e como 
identificar possíveis aspectos de uso, jogos e rodas de educação ambiental, palestra sobre 
fitoterápicos e uso de plantas medicinais, riscos da automedicação, recrutamento e 
divulgação do projeto para revenda de kits de Danone por catálogo, orientação sobre 
descarte correto do óleo de cozinha usado e orientações sobre mudas, sementes, minhocário e 
agricultura familiar bem como reciclagem de recipientes para plantio. 

Parceiros do Sábado Cultural: 



Reuniões Socioeducativas e Oficinas Lúdicas 

2.193 atendimentos realizados 

Além disso, tivemos apresentações culturais: Coral da GCM, grupo Érica e os Meninos, grupo de 
dança folclórica alemã Hallo Welt, grupo de dança do ventre Maharannys, grupo Unidos Pela 
Dança, teatro de rua pelo grupo Os Desconhecidos e o cantor Alan Dias. E ainda tivemos um 
Espaço Kids para as crianças com distribuição de pipoca e algodão doce.  

8º Sábado Cultural e Cidadão 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

O principal objetivo do CEDESP é formar jovens e adultos para o mercado de trabalho e para a 
vida. 

Palestras, aulas de informática e aulas de audiovisual 

Visita Técnica ao Outback, à Bolsa de Valores de São Paulo  (BOVESPA) e ao Espaço Cultural Porto Seguro 

Nossos resultados em 2017: 

88.770 almoços e lanches servidos por mês; 

547 alunos formados; 

21 jovens contratados como Jovem Aprendiz; 

468 encaminhamentos. 

Formaturas, Aulas do Curso de Auxiliar de Cabeleireiro, de Editor de Projeto Visuais Gráficos, Panificação e Confeitaria 

Cursos Disponíveis: Assistente 
Administrativo, Editor de Projetos 

Visuais Gráficos, Panificação, 
Confeitaria e Cabeleireiro. 



Tivemos ainda: Curso / Treinamento Como Vender Mais + doado por João Adolfo Terceiro, da 
empresa Nova Aliança; Palestra sobre empreendedorismo e comportamento, entrevista de 
trabalho; Palestra sobre Gestão Financeira; Palestra sobre APAs e Meio Ambiente; Feedback e 
acompanhamento da Feira de Empreendedorismo com o SEBRAE e Palestra “Os desafios da 
Baleia Azul – O jogo do suicídio”. 

CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Palestrantes: Eliane Satomi, Rafael Nogueira, Stefani Monteiro, Fernando Madureira, Jairo de 
Paula e Fernando Silvino. 

Festival Interativo de Artes 

1ª Feira de Empreendedorismo 

4ª FEPRO – Feira de Profissões 

Parceiros do CEDESP em 2018: 

Os alunos do CEDESP ainda participaram das seguintes atividades: Exposição Yoko Ono “O céu 
ainda é azul” no instituto Tomie Ohtake; Visita técnica ao Centro Cultural de São Paulo; Visita 
Técnica ao Interlagos Grill, Pizza e Bar; Capacitação de Primeiros Socorros na Cruz Vermelha; 
Visita Técnica ao Museu de Saúde Emílio Ribas; Visita Técnica à Aldeia Indígena Krucutu; 
Capacitação em saúde de pessoa em situação de Violência pela UNISA; Visita ao Solo Sagrado 
do Guarapiranga; Visita Técnica com a Equipe do SASF Vivenda e Projeto Horta Sustentável. 



Curso de Inglês e na Área de Beleza em parceria com English For All e Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo  

CP 
Centro Profissionalizante 

Projeto English For All  
Primeira turma do Curso de Inglês com 3 módulos de 18h cada. 
Foram formadas duas turmas de 15 alunos cada. As aulas 
aconteceram no contra turno do curso e o processo de escolha foi 
por interesse e sorteio. 

Cursos de Beleza 
Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo oferecemos os 
seguintes cursos: Auxiliar de Cabeleireiro, Maquiagem, Manicure e Pedicure, Depilação e 
Designer de Sobrancelhas. As turmas de Auxiliar de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure 
participaram do evento promovido pela Lace em homenagem ao Dia das Mães e fizeram os 
cabelos e unhas das mães dos atendidos da ONG. 

Formações para os Educadores 
Muita Ação - Eco Social;  
Projeto Educadores XXI;  
Curso de Excel para os assistentes administrativos da Vivenda da Criança;  
Formação - Projeto de Criança Educação Sexual 13 a 15 anos – Criança é Vida. 



PROJETO OPORTUNIDADES 
Jovem Aprendiz 

De acordo com o art. 429 da CLT, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a  
empregar e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de  
aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes 
em  cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 

Preparação de jovens entre 14 e 24 anos para atuarem nas empresas, conforme a lei nº  
10.097/2000; 

Palestras educacionais e dinâmicas; 

Curso teórico; 

Apoio social e acompanhamento; 

Entrevistas individuais e conversas em grupos;   

Trabalhos em grupo e apresentações. 

Empresas parceiras: 

Benefícios de se contratar um Jovem Aprendiz: 
Pagamento de apenas 2% de FGTS; 
É dispensada do aviso prévio remunerado; 
Não precisa pagar a multa rescisória; 
E ainda, empresas registradas no SIMPLES não terão aumento na contribuição previdenciária. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E LEVE JOVENS APRENDIZES PARA SUA EMPRESA! 



CINEMA NA PERIFERIA 

Gravações dos documentários do Projeto Cinema na Periferia 

I e II Mostra do Projeto Cinema na Periferia 

OBJETIVO: 
Proporcionar a inclusão social de 180 adolescentes e jovens de 11 à 18 anos, por meio de 
oficinas audiovisuais, proporcionando a produção cultural, o desenvolvimento pessoal, 
convívio com a sociedade e defesa da cultura regional, despertando suas habilidades e 
competências para a vida e para o mundo do trabalho. 

Os participantes tiveram as seguintes oficinas: 
Oficinas de Câmera; 
Oficina de Produção. 

Resultados alcançados: 
Propiciou o acesso de adolescentes e jovens a equipamentos de gravação  e ofereceu 

oficinas multidisciplinares compreendendo as modalidades de manipulação de 
equipamento de edição de imagem, filmadora e  câmeras. 
Despertou o interesse pelos estilos literários com a criação e execução de roteiros e 

incentivou o estudo histórico da cultura local para execução das tarefas propostas. 
Possibilitou a ampliação do universo artístico e cultural, bem como estimulou o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciou sua formação 
cidadã. 



ACONTECEU EM 2017 

2º Café da Manhã com Parceiros 

8ª Feijoada com Pagode Beneficente com a participação do grupo Oficina do Samba 

Festa Julina Beneficente 

Noite da Pizza feita pela Asteca Seguros 

Almoço de Confraternização com Parceiros, tema México em parceria com a Tx-Mx Sucos e Refeições 



CVV 
Contribuição Voluntária à Vivenda 

Através do CVV  (Contribuição Voluntária à Vivenda) você investe no futuro de nossas  crianças 
e jovens e colabora para manter os trabalhos da Vivenda. As doações mensais podem ser a 
partir de R$100,00. 

Alexandre Ramos - Ana Paula S. V. Bueno - Ariel Yanitchkis Couto - Arthur de A. Correa - Caroline Leite Nunes - 
Daniella Schiffini - Eduardo Minc - Egydio Zeppelini Jr. - Essenius Consultoria  - Gilberto Cury - Helvécio Vieira da 
Silva - Ivan C. Ribeiro - João Adolfo Terceiro - Léia Carvalho - Maria José Macedo Donghia - Marilú Dionísio da Silva 
- Maurício Gonçalves - Rosani Alves - Sérgio Rolo - Simone Fátima Marques Sousa - Thaís Ruco - Unisaúde Master - 
Fernando Ber - Isak Gwercman - José Luiz Bueno - Maurício Marques (Moshe) - Renato Ber - Renato Ferreira 
Queiroz Mosca - Wagner Marques - Priscila Marques - Daschi Corretora - Marcos Marcondes 

Contribuintes do CVV em 2017: 



BAZAR 
Toda semana a Vivenda realiza, na própria instituição, um bazar (roupas, louças, mesa, banho, 
utensílios domésticos, brinquedos, sapatos, móveis, etc) que oferece as peças a preços 
especiais para a população de Parelheiros. A renda é totalmente revertida para os projetos da 
entidade. Se você tem roupas, eletrodomésticos ou outros materiais que não usa mais, mas 
que estão em bom estado, entre em contato com a Vivenda e ajude nosso bazar. 

OUTRAS FORMAS DE AJUDAR 
Doar produtos novos e usados para o Bazar da Vivenda (roupas, louças,  mesa, banho, 

utensílios domésticos, brinquedos, sapatos, móveis, etc); 
 
Doar cartuchos de tintas usados e vazios; 
 
Adquirir os produtos artesanais da Vivenda: mosaico, peças em crochê, patchcolagem, 

entre outros; 
 
Doar alimentos (leite, farinha de trigo, ovos, arroz, feijão, macarrão,  açúcar, sucos, frutas, 

carnes, óleo, bolachas, etc); 
 
Doar produtos de limpeza (água sanitária, desinfetante, detergente,  papel higiênico, 

sabonete líquido, papel toalha, esponja, etc); 
 
Doar material didático (cartolina, cola, lápis de cor, lápis de cera, papel  sulfite, cartucho 

de tinta, borracha, caneta, lápis, pastas com elástico,  etc). 

Produtos artesanais feitos na Vivenda e doações de alimentos 

OUTRA FORMA 
DE AJUDAR 



NOTA FISCAL PAULISTA 

Violeta Bar - Tratoria do Piero - Casa Menorah - Casa de Carnes Leblon - Restaurante Viena - 
Frans Café - Osvaldo Bolos - Viva Modas - Padaria Bandeirantes - Personal Garden - Armazém 
da Fazenda - Rei do Matte - Ibiza Shopp - Grandela Beauty - Feijão de Corda - Mercadão 
Martins Motta - Coração Mineiro - Divino Fogão – Kopenhagem - Flávia Mendes Calçados - 
Rizzo Italian Gourmet 

Para doar suas notas fiscais sem CPF agora é via Aplicativo Nota Fiscal Paulista. É muito 
simples e rápido. Veja como: 

Baixe o aplicativo Nota Fiscal Paulista; 
Clique em leitura de QR Code ou clique em Doação Manual (Digitar Cupom Fiscal: Coloque 

o CNPJ do Estabelecimento, COO, Data de Emissão e Valor); 
Clique em Doar. 

Agradecemos aos seguintes estabelecimentos parceiros que tinham as urnas da Vivenda 
onde os consumidores depositavam suas notas: 



LEIS DE INCENTIVO 

Via Imposto de Renda (6% pessoas físicas e 1% pessoas jurídicas). 

Os participantes terão as  seguintes oficinas: 

Oficina de Música;   

Oficina de Percussão;   

Oficina de Sopro;   

Oficina de Cordas;   

Oficina de Teclado;   

Oficina de Canto e Coral. 

´

R$505.179,73 R$462.528,00 

Proporcionar a inclusão social de crianças e adolescentes, através de oficinas de música, 
proporcionando socialização cultural, desenvolvimento pessoal e valorização da 
autoestima, respeitando seus interesses e aptidões. 



LEIS DE INCENTIVO 

Vivendo    esporte 

Destina-se a oferecer futsal de maneira saudável para crianças do entorno da Vivenda da 
Criança. As crianças são divididas por faixa etária e orientadas por profissionais qualificados 
da área,  fazendo da prática esportiva e educativa um meio de inclusão social. 

A Empresa Patrocinadora pode destinar 3% de seu ICMS mensal ao projeto segundo o artigo 
16 de Lei 13.918, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

Investimento: R$ 428.515,22 

Para se cadastrar, acesse o site e siga as instruções do Manual: 
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/pac/manual_pac_pie.pdf 

http://www.fazenda.sp.gov.br/download/pac/manual_pac_pie.pdf


CONSTRUÇÃO DO NOVO CCA 
Um novo prédio para atender com espaço 180 crianças e adolescentes (dois  pavimentos com 
06 salas), com espaço apropriado para as atividades e dinâmicas  elaboradas pelos educadores, 
aumentar a capacidade de atendimento no refeitório  e acessibilidade para pessoas portadoras 
de deficiência. 

Serviços Preliminares: R$18.000,00 
Movimento de Terras para Fundações: R$22.000,00 

Fundações: R$53.800,00 
Estrutura: R$23.500,00 

Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo: R$16.780,00 
Esquadrias: R$32.750,00 

Sistemas de Cobertura: R$52.470,00 
Impermeabilização: R$9.800,00 

Revestimentos Internos e Externos: R$28.000,00 
Sistemas de Pisos Internos e Externos (Pavimentação): R$42.560,00 

Pintura: R$38.500,00 
Sistema de Proteção Contra Incêndio: R$4.500,00  

Instalações Elétricas e Telefônicas: R$22.890,00   
Rampa de Acessibilidade: R$92.480,00 
Serviços Complementares: R$38.000,00 

Serviços Finais: R$4.000,00 

Como é atualmente 

Como será 

*Atualmente durante 3 horas os atendidos almoçam em turnos de 30 minutos. 
*Com a ampliação do novo refeitório serviremos todas as refeições em cerca de 1 hora e 30 minutos. 

TOTAL: R$500.000,00 

Objetivos:  
Aumentar a capacidade de atendimentos; 
Melhorar a estrutura para os atendidos, proporcionando mais qualidade, conforto, etc.; 
Área antiga será exclusiva para refeitório.  



RELATÓRIO FINANCEIRO 



RELATÓRIO FINANCEIRO 



RELATÓRIO FINANCEIRO 



RELATÓRIO FINANCEIRO 



PARCEIROS 
PARCEIROS DA REDE 

PARCEIROS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS  

PARCEIROS DE MÍDIA 



PARCEIROS 
PARCEIROS DE DOAÇÕES  

(Bazar / Eventos) 

Floriano Pesaro 
Juclesia Pires 
Josenildo Vasconcelos 
Estilo Big Trails 
Vereador Ricardo Nunes 
Óptica Nippon Vision 
Teatro nas Escolas 
José Roberto 
Grupo Escoteiro Tamandaré 
Maria de Lourdes dos Santos 
Rodolfo Duarte 
Grupo GP 
Dona Eliana 
Akemi 
Manuela Sales 
Domingos Biriba Carnes 
Robert Hufnagel 
Rede Rua 
Ricardo Mello 
Cristina 
Daniela Mesquita 
Maria José França 
Matheus 
Raquel 

Samuel Teixeira 
Márcio Silva 
Braz Romildo 
Sincor Regional Centro 
Sincor Regional Sul 
Buffet Expresso Esperança 
Escola José Vieira de Moraes 
Charles Fraken 
Luiz F. B. Ramos 
Paulo Bragança 
Marilu Dionísio 
Rodrigo M. Cândido 
Globalis 
Clube Athletico Paulistano  
Gilberto Sbarra 
Daniela Teixeira 
Lourdes 
Maria Cristina 
Maurício Moshe (Marques) 
Antônio Najm 
Alexandre Ramos 
Camila Moraes 
João Adolfo Terceiro 

Eliane Najm 
Irene Moraes 
Isley Ramos 
Zenilde 
Ana Lídia 
Marilene Andrade 
Roseane Hermann 
CEI Novo Parelheiros 
Maria Dantas 
Jusivaldo Almeida 
Edmur Almeida 
Bianca e amigos 
Cláudio 
Bruno Gusmão 
Deborah Martim 
Vania Curiati 
Escola Projeto Kids 
Grupo Safra 
Zag Work 
Maria Izidoro 
Estela 
Marice 
Maria Cecilia 
Rotary Interlagos 



NOSSA GENTE 
Presidente: Marcio Pires 
Vice-Presidente: Cláudia Barros 
1º Secretário: Alexandre Ramos 
2º Secretário: Isley Ramos 
1º Tesoureiro: Fernando Simões 
2º Tesoureiro: Rubens de Almeida 
 
Conselho Deliberativo 
1º Conselheiro: Humberto Izidoro 
2º Conselheiro: José Soares 
3º Conselheiro: Alexandre Camillo 
4º Conselheiro: Mauro Batista 
5º Conselheiro: Yvone Venditti 
1º Suplente: Márcio Silva 
2º Suplente: Irene Moraes 

Diretor Cultural, Recreativo, Social e 
Desportivo: Maurício Moshe Marques 
1º Suplente: João Adolfo 
2º Suplente: Bóris Ber 

Conselho Fiscal 
1º Conselheiro: Antônio Najm 
2º Conselheiro: Robert Hufnagel 
3º Conselheiro: Luiz Morales 
1º Suplente: Mônica Jurado 
2º Suplente: José Luis Schneedorf 
3º Suplente: Maria José Donghia 

Diretora de Operações 
Simone Rezende 

 
Gerente CCA – Centro da Criança e do 

Adolescente 
Ana Nykelly G. Rodrigues 

 
Gerente SASF – Serviço de Assistência 

Social à Família 
Joyce Cristina Silva Mello 

Gerente de Serviços II 
Núbia Rodrigues 

 
Gerente Administrativa 

Gisele Rodrigues 
 

Gerente de Negócios 
Fábio Fonseca 



PARA CONTRIBUIR 

Favorecida: Associação Beneficente Vivenda da Criança 

CNPJ: 61.577.110/0001-05 

Banco do Brasil – Agência 1744-2 – C.C. 32.762-X 

Bradesco – Agência 1442 – C.C. 17.542-0 

Itaú – Agência 0736 – C.C 25.112-5 

SICOOB – Nº do Banco 756 – Cooperativa 4406 – Conta 721-8 

Telefone: (11) 5920-8492 

Site: www.vivendadacrianca.com.br 

E-mail: fabio.comercial@vivendadacrianca.org.br 

Rua Henrique Hessel, 300  
Parelheiros – São Paulo – SP 

http://www.vivendadacrianca.com.br/
mailto:fabio.comercial@vivendadacrianca.org.br

