Estimados Amigos da Vivenda:
Agradeço de todo o coração e imensamente a sua
valiosa contribuição no ano de 2016.
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 2017.
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!

“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 e seriedade”.

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.”
Irmã Yvone Venditti em evento da Vivenda.

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”.
Irmã Yvone com as crianças do abrigo.

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.”

Irmã Yvone com as crianças do abrigo na biblioteca.

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.

Meninos da época em que a Vivenda era um abrigo.

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.

Irmã Yvone cuidando do jardim da Vivenda.

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.
Voluntários do Grupo Internations com as crianças do CCA.

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.

Dia do Bem-Fazer do Instituto Camargo Correa para assistir apresentação da Orquestra do Teatro Municipal

9º Dia Nacional da Alegria (DNA) do Parque Aquático Wet`n Wild

Projeto Manhãs Olímpicas : Passagem da Tocha Olímpica pelo Pacaembu

Oficinas para as Crianças e Adolescentes:
Oficina de Decoupage em Vidro
Oficina de Hip Hop
PROERD

Formação para a Equipe:
Brincadeira de Roda (oferecida pela SMADS);
Saúde Emocional;
Cantar para sua História Ressignificar;
Empatia.

Visita ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo

Mc Dia Feliz: Lanches doados pela Bionexo e Nova Aliança Contábil

Passeios Culturais em 2016: Consulado Americano, um passeio no Jardim Botânico, foram
assistir as peças Alice no País das Maravilhas (Teatro Bradesco) e O Que Você Quer Ser
Quando Crescer? (Teatro Ressurreição), SESC Interlagos, Programa Raul Gil, Museu da
Imigração, Museu do Futebol, Estádio São Jorge (Corinthians) e Estádio Allianz Parque
(Palmeiras).
Eventos em 2016: Almoço de Páscoa, Dia de Combate ao Trabalho Infantil, Festa Junina com o
Grupo Internations, 1º Sarau do CCA, Palestra com Atletas, Visita dos Americanos de
Cincinnati e Almoço de Natal.

Almoço de Natal do CCA

Almoço de Páscoa do CCA

Sede própria, três prédios e infraestrutura
completa. Bem equipada e cercada de natureza
para inspirar o ambiente pedagógico.

Almoço de Natal do CCA
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Total: 76.480 refeições e lanches servidos em 2016.

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;
Reuniões Lúdicas e Socioeducativas em 18 bairros do entorno;
Projeto Fortalecendo a Rede.

Entrega de cobertores arrecadados para famílias

Evento Meu Corpo é Meu

Nossos resultados em 2016:
8.394 visitas domiciliares;
522 atendimentos técnicos;
148 encaminhamentos para diversos serviços (saúde, orientação jurídica, educação,
trabalho, entre outros);
2.389 adultos atendidos nas reuniões socioeducativas;
2.354 crianças atendidas nas oficinas lúdicas;
6.868 lanches servidos nas reuniões socioeducativas e oficinas lúdicas;
Oficinas de Bonecas de Pano, Reciclagem, Mosaico, Crochê, Alfabetização de Adultos,
Páscoa, Customização de Chinelos, Pintura em Tecido e Costura Criativa;
1.086 cobertores arrecadados na Campanha do Cobertor.

Avaya e As Peregrinas na praia com crianças do SASF

Entrega de cobertores arrecadados para famílias

No dia 07 de novembro realizamos nosso tradicional evento com serviços gratuitos para a
comunidade os serviços oferecidos para a população de Parelheiros e região foram: Corte de
cabelo, orientação jurídica, medição de pressão arterial, glicemia e índice de massa corpórea,
coleta de sangue e teste rápido de hepatite C, oficina de primeiros socorros, exame de vista,
orientação previdenciária, auriculoterapia, planejamento familiar, higiene bucal, ônibus de
prevenção contra para a violência à mulher, palestras e orientações sobre DST, distribuição de
preservativos, orientação fisioterapêutica, exame de papanicolau, oficina de reaproveitamento
alimentar, ônibus da mulher com orientações e acolhimento para mulheres vitimas de violência
doméstica, educação em posse responsável, bem estar animal e transmissão de zoonoses
(medicina veterinária) e serviço social com levantamento de dados socioeconômicos,
orientações sobre rede de serviços da região.

Planejamento Familiar

SAE DST

Ônibus da Mulher

Oficina Primeiros Socorros

Higiene Bucal

Reaproveitamento de Alimentos

Corte de Cabelo

Orientação Jurídica

Aferição de Pressão e Diabetes

Teste Hepatite C

Papanicolau

Palestra DST - SUVIS

Além disso, tivemos apresentações culturais: teatro de rua pelo grupo Os Desconhecidos, apresentação
de capoeira das crianças do CCA da ProBrasil e apresentação de dança do ventre pela bailaria Giuliana
Leite. E ainda muita música com o grupo de rap Ao Redor. E ainda tivemos um Espaço Kids para as
crianças com distribuição de pipoca e algodão doce. Contamos com a presença de 18 serviços, cerca de
70 profissionais e

Palestra Fisioterapêutica

Auriculoterapia

Pesquisa Serviço Social

Espaço Kids

Apresentação de Dança

Capoeira

Grupo Ao Redor

Apresentação de Teatro

Exame de Vista

Veterinária

Orientação Previdenciária

Enfermagem

O principal objetivo do CEDESP é profissionalizar e inserir os alunos no mercado de trabalho.
200 alunos.
76.800 almoços e lanches servidos por mês.

Visita da Dona Lu Alckmin às alunas da Escola de Beleza

Cursos Disponíveis: Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, Agente Comunitário de
Saúde, Editor de Projetos Visuais Gráficos, Panificação, Confeitaria, Assistente de Cabeleireiro,
Maquiagem, Manicure e Pedicure, Designer de Sobrancelhas, Depilação.

Visita dos alunos do CEDESP à Agência Rae,MP

Festival de Artes

Formatura dos Cursos do CEDESP

Contação de Histórias

Cursos em 2016 e Total de Alunos Formados

Esses novos profissionais, além de formação teórica e prática, tiveram a oportunidade de
desenvolver trabalhos em grupo, interação com a sociedade e receberam apoio psicológico.

3ª Feira das Profissões com a participação do Ex-The Voice, Leandro Buenno

Parceiros CEDESP:

Teatro A Noviça Mais Que Rebelde

Mostra “Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem” no Instituto Tomie Otake

CEDESP: Promovendo a interação social, o desenvolvimento
profissional e a diversidade cultural

Teatro A Noviça Mais Que Rebelde

Visita Técnica à BOVESPA

CEDESP: Promovendo a interação social, o desenvolvimento
profissional e a diversidade cultural

Em 2016, os nossos alunos ainda participaram dos seguintes eventos:
Seminário Boas Práticas Em Saúde
Palestras sobre Aedes Aegypti e Qualidade de Vida
Palestra Motivacional Terapia para a Felicidade
Oficina Educando nas frequências do rádio: Multiplicadores da informação
Oficina Fastfood da Política
Palestra: Os três poderes e o protagonismo social por Gustavo Doria
Passeio Cultural ao Teatro Municipal de São Paulo
Visita ao museu da Saúde Emilio Ribas e ao Mercado Municipal
Visita Técnica ao SENAI -Mundo SENAI
Oficina Bloomberg- Dia mundial da Alimentação
Palestra “Como se comportar em uma entrevista”
Caminhada contra o Câncer Campanha Outubro Rosa
Palestra: “Descobrindo o Empreendedor que existe em você”
Visita Técnica: Pixel Show – Feira Internacional de Criatividade
Feira da Saúde e Gastronômica

Visita a Fipan- Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e do Varejo

Feira da Saúde do CEDESP Irmã Yvone Venditti

CEDESP: Promovendo a interação social, o desenvolvimento
profissional e a diversidade cultural

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 em 2016:

Refeições e lanches servidos

Adultos atendidos nas reuniões
socioeducativas

Cobertores arrecadados e
doados para as famílias

Atendimentos técnicos

Crianças atendidas nas
oficinas lúdicas

Visitas domiciliares

Lanches servidos nas
reuniões e oficinas

Encaminhamentos

Alunos formados nos
cursos profissionalizantes

Inauguração da Quadra – 19 de Março

Inauguração da Quadra Multiuso Família Stiehm Izidoro, com a presença do vereador Ricardo Nunes e demais doadores

Encerramento Projeto Futuros Craques – 09 de Maio

Encerramento do Projeto Futuros Craques em patrocinado por: Instituto Votorantim, Laboratórios Cristália, AMP Soluções Terapêutica, Alpha e
Tintas Solventex

Feijoada com Pagode – 21 de Maio

Feijoada com Pagode Beneficente com a presença do Grupo Fim de Semana

Almoço de Confraternização

Almoço Beneficente para Parceiros no Buffet Lo Spazio Eventos

Muitas vezes uma pequena oferta produz grandes efeitos. 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$30,00 (Você escolhe o valor:
R$ 30,00, R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00 ou mais).

CONTRIBUINTES DO CVV EM 2016

Caroline Leite Nunes
Clóvis Kaminskas Júnior
Daniella Schiffini
Egydio Zeppelini Jr.
Essenius Consultoria
Gilberto Cury
Helvécio Vieira da Silva
Ivan C. Ribeiro
João Adolfo Terceiro
José Sebastião de Carvalho
Léia Carvalho
Márcio Antônio Regis
Nogueira e Valladez Corret. De Seguros S/S Ltda
Oldak da Costa Lima
Oswaldo de Araújo

Rosani Alves
Sind. de Seguros
Thaís Ruco
Unisaúde Master
Fernando Ber
Isak Gwercman
José Luiz Bueno
Maurício Marques (Moshe)
Renato Ber
Renato Ferreira Queiroz Mosca
Wagner Marques
Mônica de LLUC Samano Ortiz
Priscila Marques

Participe!!! Convide seus amigos para contribuírem também e vamos fazer
uma grande rede para espalhar solidariedade e esperança!!!
Envie um e-mail para gisele.financeiro@vivendadacrianca.org.br ou ligue
para (11) 5920-8492 ramal 103 e peça seu boleto!

POR GESTOS PEQUENOS E SIMPLES, GRANDES COISAS SÃO REALIZADAS.
DOE SEU CUPOM FISCAL SEM CPF. UMA MANEIRA SIMPLES DE AJUDAR
GRANDEMENTE OS JOVENS E AS CRIANÇAS.
Como ajudar?
Pessoa Jurídica: Doe um espaço para colocarmos as urnas identificadas com o nome da
Associação Beneficente Vivenda da Criança. Nossa intenção é arrecadar cupons fiscais
(sem CPF ou CNPJ do consumidor).
Pessoa Física: Doe seus cupons fiscais (sem identificação do CPF) nos comércios da
região, onde se encontram nossas urnas.
E ainda: Você pode também ser voluntário na digitação das notas/cupons fiscais sem sair
de casa!

Você também pode doar seu cupom fiscal via WhatsApp!
Basta tirar a foto do cupom fiscal e enviar para nós!

(11) 95540-6926

POR GESTOS PEQUENOS E SIMPLES, GRANDES COISAS SÃO REALIZADAS.
DOE SEU CUPOM FISCAL SEM CPF. UMA MANEIRA SIMPLES DE AJUDAR
GRANDEMENTE OS JOVENS E AS CRIANÇAS.

LOCAIS ONDE VOCÊ PODE ENCONTRAR A URNA DA VIVENDA:
Chale Docile - Casa Savietto - Restaurante Hotel Requinte - Casa de Carnes
Swift - Stage Burger Marajoara - Temaki Friends - Pizzaria Capricho - Rocha´s
Mercado - Portal dos Lanches - Kazumi Temakeria - Prestíssimo Pizza Wine
Bar - Violeta Bar - Restaurante Tonton - Tratoria do Piero - Casa Menorah
Mercearia Judaica - Estela Geromini - Padaria Cincinato - Brasileirinho
Delivery - Empório Net Drinks Higienópolis - Casa de Carnes Leblon Panificadora Grão Paulistano - Golden Churrascaria - Osvaldo Bolos - Loja
Viva Modas - Loja Vest Casa - Padaria Bandeirantes - Domingos Biriba
Carnes - Sacolão São José - Personal Garden - Saui Doces - Espetinhos
Esperança - Armazém da Fazenda - Restaurante Mil Milhas - Magazine
Nikkei - Avatar Bebidas - Padaria Bandeirantes II - Grandela Beauty Restaurante Bom de Minas
SHOPPING BOA VISTA - Ótica Atitude - Vivenda do Camarão - Goulash
Restaurante e Choperia - Camisaria Colombo - Tritom Eyewear Restaurante Coração Mineiro
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS - Temakeria e Cia - Pati Piva - Fabrizio
Giannone
SHOPPING SP MARKET - Loja Mundo Verde - Loja Rei do Mate - Rizzo Italian
Gourmet - Outback - Ibiza Shop
SHOPPING INTERLAGOS - Loja Mundo Verde - Loja São Paulo Mania

Se você tem roupas novas ou que não usa mais, mas que estão em bom estado, entre em
contato com a Vivenda e ajude nosso bazar. Todo mês 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.

Bazar da Vivenda no Buffet Menorah em Higienópolis com presença do Deputado Federal Floriano Pesaro

PARCEIROS DO BAZAR DA VIVENDA EM 2016

Robert Hufnagel
Giuliana e Luciana (Parque das Árvores)
Edimasa Agricultura (Ângela)
Kolping
Buffet Fiorelo

Buffet Menorah
Dorinha Wolak
Miriam Bromberg
American Society
Lígia Domingues

Clarice
Daniela
Claudia Barros
Tatiana de Lima
Isley Ramos

Também realizamos e participamos de bazares fora da nossa instituição. Se você tem um local onde podemos
expor nossos produtos ou organiza algum evento onde podemos colocar nosso stand, entre em contato conosco!

O Projeto vai proporcionar a inclusão social de adolescentes e jovens, 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.
O serviço será assegurado através do controle de frequência dos participantes
inscritos, relatórios mensais, reuniões com pais e ou responsáveis.
Os participantes terão as seguintes oficinas:
Oficinas de Câmera;
Oficina de Produção.
Beneficiários diretos:
180 adolescentes e jovens de 11 anos à 18 anos.

Beneficiários indiretos:
Familiares dos atendidos;
Comunidade local;
Sociedade.

Valor do Projeto: R$ 280.542,72
O Projeto será executado em 2017

Atendimento técnico especializado para casos de violação de direitos humanos para 250
crianças, jovens e adolescentes;
Atendimento psicológico e sócio assistencial especializado;
Terapia ocupacional;
Encaminhamento e acompanhamento;
Garantia de Direitos.
R$530.658,92
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

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

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.

Além de aulas esportivas, terão palestras com profissionais de temas pertinentes aos
riscos sociais, cotidianos e inerentes à formação humana ética e moral.
Público-Alvo Direto
200 crianças e adolescentes
Idade de 7 a 17 anos
5 categorias
Público-Alvo Indireto
Familiares dos atendidos
Comunidade em geral
Escolas

VALOR: R$436.015,22
COMO CONTRIBUIR: Via ICMS (Até 3% para pessoas jurídicas)

Contratar nossos jovens através da Lei 10.097/2000 do Jovem Aprendiz;
Doar mensalmente através de boleto bancário (PF ou PJ);
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 e
patchcolagem;
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).

Total: R$3.152.269,37

* CCA (Centro da Criança e do Adolescente)
* SASF (Serviço de Assistência Social à Família)
* CP (Centro Profissionalizante)
*CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo)

PARCEIROS DO CCA EM 2016

Grupo Internations
Ricardo Mello
Isley Ramos
Vila Marcelo
Cláudia Barros

Banco de Alimentos
Colégio Hugo Sarmento
Colégio Mario Arminante
American Society
Daniela
Jefferson

MZ Group
Rotary (Rodrigo)
Corrente do Bem
Dentista do Bem
Domingos Biriba Carnes
Turma de Administração UNIB

PARCEIROS DO SASF EM 2016

Comissão Social
SPOT IN

Tatiana, Rodrigo e Família
Estilo Big Trails - Márcio Rodrigues e D'Carla
Vivendeiras
Sra. Lucila
Casa da Sogra Enxovais
W Center
Domingos Biriba Carnes
Avaya
Instituto Cuidando do Futuro
Fundo Social de Solidariedade
Giuliana Leite
Grupo Nego Chokito
Badrani
Mc Bruno Gusth Leal e Saaier

Ana Cristina Lima
As Peregrinas
Mayumi
Chubb Seguros
IMB Têxtil
Sweet Mimi
Jacira Barros
AD Eventos
Gianni Bernardes
Grupo Obará
Netinho
Luiz Semblantes

Akemi e Mike
Grupo GP
Cristina
Kiteiras
Michele Raposo
Gilberto
Samuel Teixeira
Robert Hufnagel
Maurício Marques (Moshe)

PALESTRANTES DO CEDESP DA VIVENDA EM 2016
Denilson Pereira Lima
Ana Carolina Santos Bernardino da Silva
Jobel Cândido Junior
Gustavo Dória
Cida Campos
Alexandre Oliveira
Nadja Feitosa

Rodrigo Cadu
Cencio
Julia Carvalho
Vanessa Zaidan dos Santos
Rafael Nogueira
Adriana Albuquerque
Lucas Ramos
Heuben Gomes

PARCEIROS DE EVENTOS E CAMPANHAS DA VIVENDA EM 2016

Gilberto
Samuel de Oliveira Teixeira
Rubens de Almeida
Cláudia Barros
Márcio Pires
Humberto Izidoro
Mônica
Maurício Matos
Marcia Zoet
Illumina Imagens e Memória

Cristina Nicolini
Agda Mendes
Click to Give
Cesplan
Nilton Sérgio
Vagner Gardônio
Cássio Domingues
Tânia Regina
Christian Hunt

Aakash Sameer
Guillermina Frojan
Marc Bechar
Diana Pomar
Bóris Ber
Vera Santoro
Fabiano Ferreira
Francisco Orlando Chiomento
Aimee Cullen

PATROCINADORES DO PROJETO FUTUROS CRAQUES EM 2016

Construir um 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

Favorecida: Associação Beneficente Vivenda da Criança
CNPJ: 61.577.110/0001-05
Banco do Brasil – Agência 0813-3 – C.C. 32.068-4
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

