


Mensagem da Fundadora 
 Estimados Amigos da Vivenda: 
 Agradeço de todo o coração e imensamente sua valiosa 
contribuição no ano de 2018.  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 
2019. 
 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. 

Oficinas do CCA em 2018: 
Fotografia e Filmagem;  
Rádio e TV;  
Esportes;  
Leitura; 
Dança e Valsa;  
Canto e Coral;  
Grafite; 
RPG. 

Parceiros: 

Comércio de Carnes Caser Padaria Amada AB Imagem  



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Passeio ao Wet’n Wild 

Almoço de Páscoa 

Total de Refeições e Lanches servidos pelo CCA em 2018: 68.474 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Mc Dia Feliz 

Atividade com empresa Thermo Fisher Scientific 

Dia de Combate ao Trabalho Infantil 

Passeio ao Risadaria Ação Setembro Amarelo 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Doação de sapatos Dia das Crianças 

Campeonatos Esportivos 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Festa de 15 Anos 
 
Este ano tivemos a primeira edição do Projeto “Nossos 15 anos” no dia 22.11.2018. 
Realizado no espaço Buffet Mansão Fato e com a contribuição de vários parceiros, 
proporcionamos uma Festa de 15 Anos gratuita para os adolescentes atendidos pelo CCA 
Vivenda da Criança. 
O evento teve 18 debutantes,  09 meninas e 09 meninos que completaram 15 anos 
durante o ano. Contamos com a presença do núcleo familiar de todos e dos colegas da 
turma de 12 a 14 anos e 11 meses também participaram. 

Parceiros: 

 Erik Caldas Photography; 
 Núbia Rodrigues 
 Photografias e Rey’s Photografias 
 Della Modas 
 Silvia Rocha Cardoso – Make-up & Hair 

 Rodrigo Umake – Makeup  
 Tuane – Makeup 
 KSK – Cabeleireiros  
 Toy Art’s 
 DHM Courier 

“A Vivenda nos acolhe, nos ensina tanta coisa e estão sempre ali pra ajudar. A festa foi impecável, o sonho de 
muitas de nós se realizou” - Ketlin Tauane, 15 anos 

“Em nome de todos os pais, amigos e familiares de nossas crianças, agradeço a todos os colaboradores, 
funcionários, maquiadores, fotógrafos, decoradores, as grifes de trajes e voluntários que nos proporcionaram 
uma brilhante festa de debutantes. Hoje só tenho a agradecer por tudo que a Associação Beneficente Vivenda 

da Criança já fez pelas nossas crianças.” - André Almeida, pai da debutante Alice Vinhola 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Doação de chésteres 

Projeto ECA – Esporte e Cidadania em Ação em parceria com o Instituto Família Barrichello 

Tivemos ainda: Comemoração do dia das mulheres com os profissionais da UBS, passeio para o Céu 
Parelheiros, Recreio de Férias, passeio para o teatro o “Botão Mágico” e passeio para o Teatro Cinderella. 

Campanha “O Dom do Bem” Sarau de Primavera 



C.C.A. 
Centro da Criança e do Adolescente 

Padrinhos das Sacolinhas de Natal:  
ONG Share 
Isley Ramos 
Ruy Santos 
André 
Luana 
Simone 
Karina 
Fábio 
Rita Almeida 
Gabriela Gomes 
Carolina Boza 
Geraldo Bravo 
Luciane Hessel 
Valquíria Gomes 
Zénolia 
Edson 
Bruna 
Rose (Paralelo) 
Jovita 
Núbia Rodrigues e Rafael 
Débora 
Rose (Paralelo) 
Talita Lucena 
Cévila Pereira 
Diva Silva  
Liliane Lopes 

Denise 
Kamila 
Fernanda 
Carol 
Leandro 
Tikames 
Sandra 
Camila 
Fezika 
Vitória (UNINOVE) 
Armando 
Marlene 
Alessandra Santos Lisboa 
Shirley 
Irene 
Larissa 
Eva 
Ina 
Letícia 
Maryanna (Paralelo) 
Doralice Faria 
Jéssyca 
Rose (Paralelo) 
Keila 
Maria das Graças 

Maria Poliakova 
Claudinei 
Raimunda 
Vania 
Lais 
Fernanda 
Beatriz 
Jaira 
Vanessa 
Ana Paula 
Lara 
Malu 
Fernando 
Valeria 
Juliana (Paralelo) 
Maira 
Priscila 
Paula Lenci 
Regislene 
Adriana 
Wilder 
Eliana 
Sirlene 
Jamile 
José Roberto 

Patrícia (Estela Geromini) 
Carol Amorim 
Célia 
Edna 
Gilberto 
Priscila (IFB) 
Amanda (IFB) 
Olavo Quaresma 
Simonia 
Cristiane 
Adriana 
Débora Amaral 



SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

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

Nossos resultados em 2018: 

9.384 visitas domiciliares;  

464 atendimentos técnicos; 

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

2.011 adultos atendidos nas reuniões socioeducativas; 

2.117 crianças atendidas nas oficinas lúdicas; 

7.525 lanches servidos nas reuniões socioeducativas e oficinas lúdicas; 

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

Visitas Domiciliares 

Oficinas de geração de renda 

Oficinas realizadas na Vivenda ou nos bairros de atendidos: Costura Criativa Básico e 
Avançado, Mosaico, Workshop Socioeducativo de Convivência e Inclusão Social, Pintura em 
Tecido, Bijuterias e Horta Comunitária. 

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. 



Projeto Aproximar: Passeio à praia 

Workshop Socioeducativo de Convivência e 
Inclusão Social 

Reuniões Socioeducativas e Oficinas Lúdicas 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Oficinas realizadas nos bairros 

Parceiros: 



Festa Dia das Crianças 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Festa de Natal 

Parceiros: 
Brendo Santos & Amigos 
João Adolfo Terceiro 
Bóris Ber 
Ana Maria / Luana (Administração de Imóveis) 
Mariana Paal Fernandes 
Profª Viviane (Colégio Henri Wallon) 
Clara – Grupo Escoteiro Almirante Tamandaré 
Lilian e Milena - Pastoral da família da Paróquia Imaculada Coração de Maria 
Aline Ferola 
Andreza Nascimento 

Joselma 
Andressa 
Rosana 
Luzia 
Edna 
Rosinha 
Ivonete Floresta 
Fabiana Paz 
Alessandra Floresta 
Gerlane Freire 



9º Sábado Cultural e Cidadão 
No dia 07 de Abril, nosso tradicional evento ofereceu os seguintes serviços totalmente 
gratuitos para a população de Parelheiros e região: Palestras e exames de saúde bucal + 
distribuição de kits de higiene; divulgação e coleta de óleo usado; emissão de CTPS; exame de 
vista; atendimento a famílias de dependentes químicos; auriculoterapia; distribuição e 
orientação sobre o uso de água potável; teste de HIV, Sífilis e Papanicolau; cadastro 
biométrico, orientação previdenciária; orientações jurídicas; emissão de 1ª via de RG; 
emissão de antecedentes criminais e 2ª via de contas; Planejamento Familiar; 2ª via de 
certidão de nascimento, casamento e óbito; oficina socioambiental; palestra sobre prevenção 
ao uso de drogas; palestra sobre IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis; distribuição de 
preservativos; orientação sobre o Projeto Kiteiras e palestra de Educação Fiscal para crianças. 

Parceiros do Sábado Cultural: 



1.439 atendimentos realizados 

Além disso, tivemos apresentações culturais: Coral da GCM, grupo Rap Game, grupo 
Caporimbó, grupo de capoeira Cordão de Ouro da ProBrasil, dança do ventre com Giuliana 
Leite, projeto Na Medida do Verão e grupo de Dança Contemporânea ProBrasil. E ainda tivemos 
um Espaço Kids para as crianças com distribuição de pipoca, algodão doce e brinquedos como 
cama elástica, piscina de bolinhas, entre outros. 

9º Sábado Cultural e Cidadão 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o 
CEDESP tem como objetivo o desenvolvimento de atividades para 160 adolescentes, jovens e 
adultos, com idade a partir de 15 anos, com a finalidade de investir na formação profissional, 
assegurar o conhecimento do mundo do trabalho e capacitar em diferentes habilidades, na 
perspectiva de ampliar o repertório cultural e a participação na vida pública, preparando-o para 
conquistar e manter a empregabilidade e a autonomia.  

Aulas do Curso de Panificação e Cabeleireiro 

Nossos resultados em 2018: 

31.120 almoços e lanches servidos por mês; 

282 alunos formados; 

61 jovens contratados como Jovem Aprendiz. 

Palestra de Segurança no Trabalho feita pelos jovens aprendizes 

Cursos Disponíveis: Assistente Administrativo, Editor de Projetos Visual Gráfico, Informática 
Básica aplicada às Mídias Sociais,  Panificação, Confeitaria Cabeleireiro. 

Visita à BOVESPA 

Parceiros: 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Visita ao Espaço Cultural Porto Seguro 

Teatro Alfa: Peter Pan – O Musical Projeto Sustentabilidade e Meio Ambiente 

5ª FEPRO – Feira de Profissões Visita Técnica à Bloomberg 

Visita a FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Visita ao Espaço Cultural Porto Seguro 

Visita à CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

Palestras 

3ª Feira de Empreendedorismo 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Formaturas 

Agradecimentos: 
Doadores: 
 Thiago N. Fellipe 
Alexandre Conceição  
 Priscilla Reis  
Claudineia Monteiro e Gustavo Monteiro  
Andreza Trindade 

CONQUISTAS 
2 contratações pós ou durante processo de aprendizagem na empresa 

Solventex; 
12 atendidos trabalhando em salão (próprio e contratado) pós Curso de 

Cabeleireiro; 
04 atendidos da panificação e confeitaria trabalhando na área; 
06 jovens do curso de auxiliar administrativo trabalhando na área; 
501 nºs vendidos da Ação entre Amigos envolvendo os atendidos para 

levantar fundos para formatura das turmas do 2ª semestre; 
R$ 3.550,00 arrecadados para ajuda de custo da formatura;  
Doação 300 unidades de salgados e 1 fardo de refrigerante para a 

formatura; 
Doação da decoração do evento formatura; 
Novos parceiros participantes na Feira do Empreendedorismo e Feira das 

Profissões (Gestores SP TRANS e Sane Assessoria Nutricional e Empresarial) 
Feira do Empreendedorismo beneficiou a compra de equipamentos para o 

Centro Profissionalizante (Datashow e Ventiladores); 
Ação entre a Educadora Valquíria Gomes e os atendidos dos Cursos de 

Panificação e Confeitaria para conquista de equipamentos para o 
laboratório de cozinha (Fritadeira, balanças digitais e batedeira); 

156 certificados SENAI. 

Voluntários 
Wesley Ribeiro e Andrey Reimberg 
Marcos Vinicíus e Erica Marques  
 

Palestrante 
Denilson Pereira 



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! 

Apoio: 



Projeto Socializando 

Atividades desenvolvidas pelo Projeto Socializando 

OBJETIVO: 
Proporcionar atendimento técnico especializado para casos de violação de direitos 
humanos, violências, uso de entorpecentes, dificuldades de convívio familiar e de 
desenvolvimento individual e demais vulnerabilidades sociais e encaminhá-los para a rede 
de parceiros (CRAS, MSE, CAPS, Saúde e Educação), além de acompanhar o 
desenvolvimento destes casos junto aos usuários e unidades de atendimento. 
Promovendo a garantia de direitos e estimulando o desenvolvimento de identidade, 
competências  e habilidades para a vida. 

O projeto contou com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais específicos para acompanhar os 
casos e: 

Identificar casos de violação de direitos humanos, violências e uso de entorpecentes; 
Identificar casos de dificuldade de convívio familiar e desenvolvimento individual; 
Encaminhar caso para rede de parceiros; 
Acompanhar os casos encaminhados; 
Estimular aprendizado individual, participação e colaboração em grupo através de trabalhos 
lúdicos, rodas de leitura e de conversa, oficinas, dinâmicas e apresentações artísticas; 
Realizar reuniões com os responsáveis pelos usuários e orientá-los; 

 
Beneficiários diretos: 

250 crianças e adolescentes entre 6 anos e 18 anos. 
 
Beneficiários indiretos: 

Familiares e responsáveis dos atendidos; 
Outros serviços da região; 
Comunidade local. 



Aconteceu em 2018 

Inauguração Outback Interlagos 

9ª Feijoada com Pagode Beneficente com a participação cantor Tiago Xavier 

Festa Julina Beneficente com a participação da dupla Ander & André 



Aconteceu em 2018 

Almoço para Parceiros em parceria com o Outback Interlagos e Outback SP Market 



Parceiros 
PARCEIROS DA REDE 

PARCEIROS 

PARCEIROS DE MÍDIA 

PARCEIRO DE PLANEJAMENTO ESTATÉGICO 

9 de Julho 

BBS Consultoria - Henrique Gudin - Alexandre Ramos – Alexandre - Ana Maria - Beatriz Rodrigues - Bóris Ber -
Darlene e Amigos - Brendo Santos & Amigos - CAPS Infantil Parelheiros - Caterinne e Luis Felipe – Cecília – Clarice 
– Deca - Die Meister Stub - Eduardo Ficher - Elilia Andrade - DJ Tauan - Deborah Martim - Ricardo Nunes - 
Floriano Pesaro - Juclésia Pires - Liduína Rodrigues - Luciana Leonardo Hessel - Maiara de Araújo Santos - Natalia 
Paal Fernandes - Pastor José - Renê Porfírio - Ricardo Mello - Vick e Parceiros - Denise Angelo de Castro - Genival 
Mamede de Jesus - Cristiane Reimberg - Patrícia Pazera - Viviane Araújo - João Adolfo Terceiro - Antonio e Eliane 
Najm – Mirian - Paschoal Marques - Centro Paulus - Vera Santoro - Ducilene Cavalvante - Marcos Gomes Rabello 
- Ana Paula - Anderson Garcia - Ciro Bussab - Edmar Fornazzari - Jonathan Mark Majori – Katia - Luis Gustavo - 
Tiago Mendes - Edmur Almeida - Gilberto Sbarra - Grupo Alfa – Silvania – Ansberto - Marcio Kumada - Flávio 
Costa 



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$30,00. 

Contribuintes do CVV em 2018: 

Adriano Moraes da Silva  - Alexandre Ramos - Ana Paula S. V. Bueno - Ariel Yanitchkis Couto - Antônio Penteado 
Mendonça - Caroline Leite Nunes - Dirceu Sabino Maciel - Eduardo Minc - Edmar Fornazzari - Elaine Cristina de 
Oliveira - Egydio Zeppelini Jr. - Fernando Ber - Gilberto Cury - Gilberto Tossato Filho - Helvécio Vieira da Silva - 
Imbelina Rodrigues - Isak Gwercman - Ivan C. Ribeiro - Kátia Kosorus - Kelly Lubiato - João Adolfo Terceiro - José 
Álvaro A. Fonseca - José Amélio Souza - José Carlos Rossatto - José Luiz Bueno - Léia Carvalho - Luiz Morales - 
Marco Antônio Silva - Marcos Marcondes dos Santos - Maria Emília Russo Zingaro Testa - Maria José Macedo 
Donghia - Marilú Dionísio da Silva - Marivaldo Maurício da Silva - Maurício Gonçalves - Maurício Marques (Moshe) 
- Mauro Cesar Batista - Nair Salmen - Octávio J. Milliet - Osmar Bertacini (In Memorian) - Paulo Jatene Bosisio - 
Pedro Salmen - Priscila Marques - Rafael Ros - Reinaldo Gregori -  Renato Ber - Renato Ferreira Queiroz Mosca - 
Robert Hufnagel - Rosani Alves - Sérgio Rolo -Thaís Ruco -Wagner Marques 



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 

EMPRESAS PARCEIRAS DE DOAÇÕES PARA O BAZAR EM 2018: 



Nota Fiscal Paulista 
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: 

The Fifties 
Mania de Churrasco 
Rizzo Italian Gourmet 
Ibiza 
Seleti 
Restô 
Empório das Nações 

Divino Fogão 
Chicken Grill 
Armazém da Fazenda 
Casa de Carnes Leblon 
Armazém da Fazenda 
Padaria Bandeirantes 4 
Feijão de Corda 

Mil Milhas 
Osvaldo Bolos 
Mercadão Martins Motta 
Die Master Stube 



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.  



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 
Flávio Rocumback 

Gerente CEDESP – Centro de 
Desenvolvimento Social e Produtivo 

Joyce Cristina Silva Mello 
 

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


Em 2019... 

Seu amor somado ao nosso 
pode transformar o mundo. 


