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Mensagem da Fundadora
Muito Estimados Parceiros do trabalho realizado pela Vivenda da Criança

A generosidade, bondade e o amor ao próximo são as
marcas de sua fidelidade e amor a Deus e ao próximo. Como é bom
contar com a sua participação. Sozinhos não faríamos nada, juntos
estamos mudando muitas vidas, muitas realidades que eram sem
perspectivas para o futuro.
Se somarmos o número de atendidos nos últimos anos,
quantas vidas modificadas para melhor!
Obrigado, muito obrigado! Vamos continuar semeando
amor e doação. Nossa contribuição para mudar o nosso mundo,
mudando a nossa região, uma entre as mais carentes de São Paulo.
Sem a sua ajuda não faremos nada, mas juntos muita coisa boa vai
acontecer!
Acredito que o bem semeado sempre retorna para nós.
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas.
Com muita gratidão e carinho,

Irmã Yvone.

Missão
Preparar e despertar o potencial dos atendidos para a vida
para o mercado de trabalho.

e

Visão
Mudar a realidade

individual, familiar e, consequentemente,

da comunidade.

Valores
Todas as nossas ações são norteadas pelo AMOR e buscamos:

Gratidão, sempre
Excelência em todas as práticas
Comprometimento com todos os atendidos
Responsabilidade em todos os processos
Transparência em todas as relações

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 ano 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.

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

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.

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.

Sede própria com 7.800 m² e
três prédios.

CCA – 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.

Atividades do Recreio nas Férias

Em janeiro, o CCA inaugurou o Recreio nas Férias, com atividades para as crianças e

adolescentes em um horário intermediário.

20%

dos atendidos

no Projeto Férias.

CCA – Centro da Criança e do Adolescente

Visita ao Parque Natural Municipal Itaim em Parelheiros

Devido a pandemia do COVID-19, as atividades do CCA presenciais foram suspensas a partir de
março e nossa equipe continuou realizando as atividades, mas de forma on line a partir de
maio.

Páscoa
Foi uma Páscoa diferente, o CCA fez as entregas dos ovos de Páscoa para os pais dos alunos,
mas com o apoio de algumas empresas parceiras conseguimos beneficiar

100% das famílias

atendidas.
Parceiros nessa ação:

2.700 ovos de páscoa distribuídos para nossos atendidos

80%

dos atendidos

nas atividades presenciais em
fevereiro e março

CCA – Centro da Criança e do Adolescente
Festa Agostina
Fizemos nosso Arraiá On-Line e conseguimos atingir a participação de

adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses e ainda conseguimos presentear

Atividade on-line Releitura da Obra de Romero Britto – O Abraço

Atividade on-line Criando jogos com materiais recicláveis - Dama

dos atendidos

participando das atividades
on-line

dos

100% deles com

o Kit Arraiá de Guloseimas.

54%

95%

CCA – Centro da Criança e do Adolescente
Dia das Crianças
A equipe do CCA foi de casa em casa das nossas crianças e adolescentes e conseguimos
contemplar

95% dos atendidos com uma festa na sacola.

José Roberto M. R. Jr
Daiana Priscilla da Silva

Parceiros nessa ação:

Nossos 15 Anos

Devido a pandemia, não foi possível realizar nossa tradicional Festa de 15 Anos para os
adolescentes do CCA, mas ainda assim fizemos uma comemoração simbólica para
celebrar o fim desse ciclo na vida dos jovens e todos foram presenteados com uma festa
na caixa e certificados.

54%

dos atendidos

participando das atividades
on-line

CCA – Centro da Criança e do Adolescente
Retomada atividades presenciais

Atividade com a UBS Recanto Campo Belo

Mc Dia Feliz
Foram distribuídos 1.000
Mc Lanches Felizes.
Parceiros nessa ação:

Parceiros nessa ação:

CCA – Centro da Criança e do Adolescente
Cestas Digitais
Em parceria com o Instituto
Família Barrichello e Posto
Ale, a Vivenda conseguiu
contemplar 133 famílias
do CCA com um cartão no
valor de R$100,00 por 3
meses para cada família.

R$39.900,00
movimentados em economia local
Parceiros nessa ação:

Natal

100% dos atendidos contemplados através do apoio de diversos parceiros.

Parceiros nessa ação:

Isley Ramos - Cristina e Osmond - Marlene e Hans - Dinorah e Newton - Silvia e Claudio - Márcia e Alberto Maria do Carmo e Spada – Irene – Laura - Maria do Rosário – Raquel - Erika Ramalho e Isabela – Lara – Juliana –
Celia – Raimunda – Herlan – Patricia – Gisele – Mayara – Rubens – Fábio – Maiara – Karina - EVG Cestou
(Viviane) – Gabrielly - SS Pavimentações – Lurdes – Jairo – Fabiano – Eliara – Vital - Andréa

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.

Durante a pandemia, o SASF trabalhou ativamente para continuar impactando a vida das
famílias atendidas esses foram alguns de nossos resultados:

9.876 visitas domiciliares;
3.482 visitas técnicas;
2.884 roupas doadas;
1.298 kits de doces doados;
625 sacolinhas de natal;

415 brinquedos doados;
358 fraldas geriátricas;
335 cobertores doados;
195 encaminhamentos;
36 alunos formados nas oficinas de geração de renda.

SASF – Serviço de Assistência Social à Família
Nossa equipe trabalhou intensamente e através de nossos parceiros, beneficiamos as famílias
atendidas através das doações que recebemos.

3.482 cestas básicas distribuídas;
3.051 kits adicionais (temperos, verduras, legumes, complementos diversos) distribuídos;
6.322 águas Ama (Ambev) distribuídas.
Em parceria com o Instituto Família
Barrichello, o Posto Ale e Gerando Falcões,
a Vivenda conseguiu contemplar 408
famílias do SASF com um cartão no valor
de R$100,00 por 2 meses para cada família.

R$81.600,00
em economia local
Parceiros nessa
ação:

movimentados

SASF – Serviço de Assistência Social à Família

Enquanto as doações não paravam de chegar, o SASF teve que se adaptar ao novo normal e
as aulas das Oficinas de Costura Criativa e Mosaico passaram a ser feitas remotamente de
forma on-line.

Entrega das
Sacolinhas de
Natal e doces
para as
crianças
atendidas.

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.

28.416 Almoços e lanches servidos no ano de 2020;
1.216 Cestas doadas para os atendidos do CEDESP (SMADS e CRAS);
58 Jovens contratados como Jovem Aprendiz ao longo do ano de 2020;
138 Declarações de participações nos cursos profissionalizantes emitidas;
33 Certificados de conclusão de curso emitidos;
171 Alunos ativos no final do ano.

100%

dos alunos presentes na 1ª Reunião de Apresentação do Serviço do Semestre

94%

dos atendidos participaram da

Palestra aplicada pela Sinantrópica (SUVIS)

CEDESP – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo
Roteiro Cultural
95%

dos atendidos do CEDESP participaram do

Roteiro Cultural que tem como objetivo incentivar
a pesquisa e a participação dos jovens nos espaços
culturais e estimula-los a promover o estudo

logístico de como chegar aos locais escolhidos,
como usar transportes públicos e despesas.

77%

dos alunos dos cursos de Panificação

e Confeitaria participaram da visita técnica
na Chocolândia

A partir de março começamos as atividades on-line com as turmas e realizamos várias lives:

Realizamos Lives para tratar diversos temas: Empreendedorismo, Carreira, Educação
Financeira, Finanças Coletivas e Como manter o amor próprio?
Palestrantes/Parcerias: Aline Pierre e Kawane Brasil; Anderson Murilo; ADESAMPA e
Psicóloga Luciana Moreira.

100

atendidos em média

participando das Lives Especiais

CEDESP – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo
FEIRA DE EMPREENDEDORISMO
Em agosto realizamos
a Feira de
Empreendedorismo Online, com objetivo de
mostrar aos usuários outras formas e
possibilidades de geração de renda e negócios.

50%

dos nossos atendidos participaram e
contamos com participações especiais na banca
de jurados, dos nossos diretores: Márcio Silva,
Bóris Ber e Mauricio Marques (Moshe).
Também tivemos a participação do Anderson
Murilo, empreendedor e parceiro amigo da
Vivenda.

FEPRO – FEIRA DE PROFISSÕES
Em agosto também realizamos a Oficina de
Currículos em parceria com CATe e a Feira de
profissões Online.
Contamos com a participação de 31
profissionais voluntários que neste dia deram
dicas para os nossos jovens sobre o mercado
de trabalho, falaram sobre suas profissões e
esclareceram dúvidas.

53%

dos atendidos do CEDESP e Jovens
Aprendizes participaram desta atividade.

RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

72

testes rápidos de COVID-19

para os atendidos que retornaram
para as atividades presenciais.

CEDESP – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo
Entrega de certificados e declarações de participação

CAMPANHA PANDEMIA SEM FOME
Lançamos a campanha Pandemia sem Fome, com objetivo de beneficiar as famílias atendidas
com cestas básicas. A campanha foi um sucesso e entregamos mais de

6 mil

cestas básicas,

mais de 4 mil kits de adicionais de alimentos e mais de 2.500 kits de higiene.

Parceiros nessa ação:

Carlos A. Cunha – Karen R. Rodante – Bóris Ber – Laura H. Garcia – Rubens de Almeida – Evaldir Barboza – Alzimar
A. Zeppelini – Irene Moraes – Maurício Trigo – Bernardo Wolak – Fernanda Cristina M. P. Oliveira – Fausto E. Ponce
– Luis Felipe E. D. Gola – Rafael de A. L. Soares – Bianca R. Sales - C. Roberto DSI Advocacia - Victor C. M.
Acquafreda - Romulo R. Gonçalves – Marcelo Guedes - Lilian Y. Shimabuko – José H. Monteiro – Jaqueline – Márcia
– Rodrigo – Mário – Luis C. Mantuan – Malu – Roberto – Luiz – Renato A. G. Pinheiro – Antônio Najm Jr – Ana Luiza
J. T. – João P. Bar – Maria R. Macedo - Ronaldo P. Baracco - Jano Logística Intern. LTDA - Gustavo – Ubirajara e
Eliete – Marco A. Silva - Camila dos S. Alfred - Rita de C. Polese - Nádia e Eduardo - Leyde G. da Costa - Humberto
Paiva Izidoro - Valeria Lettie – Hélio - Lígia L. A. Frizano – Solange C. H. Miranda - Osvaldo Vallone - Maria A. F.
Haddad - Cleide A. de Araújo - Alexandre M. Camillo - Paulo e Marla – Caroline - Monike M. Barroso - Décio Braulio
- Leonardo B. Acurcio - Weliton M. Pereira - Lilian P. Mundin - Edysik Corretora de Seguros - AD Eventos - Mellone
Magazine LTDA - Aliete R. S. Caetano - Tadeu de A. Cordeiro - Myrna X. S. Dias - Maria T. X. Rodrigues - Juliana Suelen G. da Silva - Julia – Josefa – José e Adriana - Odair S. Maia - Marcelo G. Simão - Samira de P. Fagundes Ruth S. Lofrano - Ana Paula S. de Moura - Artur B. F. Pinto - Maria L. N. Silva - Irene dos S. Gonçalves - Sílvia
Daskal - Adnea Aparecida - Roberta S. Rodrigues - Regina H. Frasson - Vitor I. da S. Neto - Marinalva P. Rodrigues Etiane P. Pena I Lillo Guzman - Marcelo Curi - Rachel L. A. Santos - Homero Stabeli - Mayumi Sasaki - Vitor Teodoro
- Sérgio Nobre - Márcia e Maria - Rodrigo A. Ezequiel - Michaele S. Clin - Paula N. M. Pereira - Mario Jorge S. de
Azevedo - Paulo de M. e S. Grillo - João Batista e Maria - Daniel C. Rocha - Marcelo S. Rotella - Marcelo D. Leite Fernanda A. C. Bardela - Antônio Luiz J. S. Azevedo - Isis Vagner - Fábio N. de Carvalho - Josefa D. da Fonseca

CAMPANHA PANDEMIA SEM FOME

Parceiros nessa ação:

9 de Julho

Edson Souza - Roberto P. Filho - Carlos e Camila Tarsitano - Lucas M. Alves - Ruy - Marcos R. dos Santos - Sheila Roberto e Patrícia - Marcos A. Couto - Andréa L. M. Silva - Armando Giagrande - Thomas O. Mahfuz - Adriano C.
dos Santos - André B. Martins - Márcia dos S. Beserra - Daniel Colombo - Hailton P. V. da Silva - Maria M. Oliveira Juliana C. Rodrigues - Vinícius S. S. Cardoso - Nathalia Garcia - Mauro César Batista - Celso Márcia - Jaqueline Elaine S. dos Reis - Elizeu T. de Araújo - Alessandra P. Tavarez - Juan I. W. Calvo - Cristina da S. Dias - Ana Luiza P.
Penteado - Hugo A. S. Júnior - Roberto Dagnoni - Tarcício J. M. Godoy - Pawel J. M. Nicol - Samuel de O. Teixeira Maurício Manfrini - Taila C.de S. Silva - Carolina S. Lima - Luis R. S. Jesus - Fernando Simões - Marcelo F. de Lima Renato R. Borges - Alessandra F. Ferro - Sueli M. dos Santos - Maísa C. de Almeida – Luciana - Maurício C. L. de
Burgo - Magali de S. Oliveira – Daniela – Luciana - Maurício C. L. de Burgo - Magali de S. Oliveira - Camila dos S.
Silva - Felipe S. Oliveira - Renata Verones - Daniela Cristina - Ieda Aparecida P. - Frank F. Muniz - Mayumi Sasaki Fábio Ornelas - 0km Comércio de Assessórios – Escola Poty - Celso Portiolli e Alberto Leite (FS Company)
Tivemos algumas doações não identificadas, se
for o seu caso, por favor, entre em contato para
que possamos reparar a situação e incluir nos
agradecimentos / divulgações da instituição

ARRAIÁ DRIVE

Aconteceu em 2020

No mês de junho acontece nossa tradicional Festa Junina para arrecadar fundos para a
instituição. Devido a pandemia, nosso evento desse ano seguiu o esquema de drive thru. As
pessoas fizeram suas encomendas e durante dois sábados vieram retirar na Vivenda os doces,
guloseimas e bebidas típicas.

VIVENDA 31 ANOS
No mês de outubro, a Vivenda completou 31 anos de atividades ininterruptas. Todos os anos
comemoramos essa data tão especial com nossos atendidos, parceiros e funcionários e com a presença
da Irmã Yvone Venditti. Nesse ano atípico, não houve essas comemorações, mas ainda assim não
deixamos passar em branco esse dia. Seguindo todos os protocolos de segurança e mantendo o
distanciamento social, nossa equipe que continuou trabalhando durante a pandemia, se reuniu na
quadra para falarmos sobre a importância dessa data, do nosso trabalho e da obra da Irmã Yvone. Um
momento para refletirmos e expressarmos nossa gratidão pelo impacto que a Vivenda produz na vida
da comunidade. Além disso, durante a semana, vários parceiros, atendidos e amigos da Vivenda
enviaram vídeos que foram postados em nossas redes sociais parabenizando mais um ano de atividades
voltadas para a população carente de Parelheiros.

Aconteceu em 2020

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA – VOA AMBEV
Após participar do Programa Voa da Ambev em 2019, a Vivenda
continuou aprimorando sua gestão através do PEX (Programa de
Excelência do Voa). Com o acompanhamento das nossas mentoras
Marina Zibetti e Lara Tostes, desenvolvemos um plano de ação para
melhorar processos administrativos da instituição e ferramentas
para ter um plano de captação de recursos e comunicação mais
eficaz. E no final fomos aprovados no Programa de Excelência,

recebemos o Selo Gestão e Confiança Voa / Instituto Doar e
recebemos um prêmio de ONG com Maior Destaque.

Através dessa parceria, a Vivenda recebeu a visita da influenciadora Nah Cardoso que visitou a
Vivenda para conhecer nossos projetos e participou de algumas atividades com nossos
atendidos. Recebemos doações de 15 mil garrafas de 2 litros de Água Mineral Natural Ama,
produzida pela Ambev e que foi distribuída para as famílias atendidas. E ainda tivemos um de
nossos ex-atendidos, Guilherme Dias, selecionado para contar sua história de sucesso que foi
apresentada no Dia Nacional do Voluntário em prédios do centro de São Paulo, através de
projeções.

Aconteceu em 2020

PARCERIA GERANDO FALCÕES – FALCONS UNIVERSITY
Em 2020 tivemos outra parceria de sucesso que foi formação pela Falcons University da
Gerando Falcões. Nossa Diretora de Operações, Simone Rezende, participou de encontros
virtuais e presenciais, teve mentorias e desenvolveu um projeto para a sustentabilidade da
instituição.

Fomos ainda uma das organizações contempladas pela campanha “Corona no Paredão” e
distribuímos cestas digitais para as famílias atendidas e cadastramos nossos atendidos do CCA
e CEDESP na plataforma Gerando Educação que tem conteúdos didáticos e que não
consomem os dados móveis dos usuários.

483 cadastros na plataforma Gerando Educação e
58,08% dos atendidos utilizando.

Como Ajudar?
Investidor Social
Ser um Investidor Social (CVV – Contribuição Voluntária à Vivenda) é uma forma importante de
ajudar os principais projetos da Vivenda.
Através dessa doação mensal podemos impactar a vida de mais pessoas através dos nossos
projetos, atividades e ações.

Contribuintes do CVV em 2020:

 Adriana Hortência da Silva Pereira
 Alessandro Matheus Marques Santos
 Alexandre Ramos
 Ana Paula S. V. Bueno
 Ariel Yanitchkis Couto
 Caroline Leite Nunes
 Denise Ângelo de Castro
 Dirceu Sabino Maciel
 Eduardo Minc
 Edmar Fornazzari
 Elaine Cristina de Oliveira
 Egydio Zeppelini Jr.
 Fernando Ber
 Gilberto Cury
 Guilherme Luís Viana Alves
 Helvécio Vieira da Silva
 Imbelina Rodrigues
 Isak Gwercman
 Ivan C. Ribeiro
 Jorge Ragheb Obeid
 Kátia Kosorus
 Kelly Lubiato
 João Adolfo Terceiro
 José Amélio Souza
 José Carlos Rossatto

 José Luiz Bueno
 Justo Peseto
 Karen Regina Rodante Matieli dos Santos
 Luiz Morales
 Marcel Paiva de Farias
 Marco Antônio Silva
 Marcos Marcondes dos Santos
 Maria José Macedo Donghia
 Marilú Dionísio da Silva
 Maurício Gonçalves
 Maurício Marques (Moshe)
 Mauro Cesar Batista
 Nair Salmen
 Nicole Ragheb Obeid
 Paulo Jatene Bosisio
 Pedro Salmen
 Priscila Marques
 Renato Ber
 Robert Hufnagel
 Roseli Silva Coelho
 Sérgio Rolo
 Shirley Francellino
 Thaís Ruco
 Wagner Marques
 Wilton Nogueira

Acesse
vivendadacrianca.org.br/investidorsocial

Como Ajudar?
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.

Apoio:

NOTA FISCAL PAULISTA

Como Ajudar?

Você sabia que pode contribuir para manter os projetos da Vivenda sem colocar a mão no bolso?
Isso é possível através do Aplicativo Nota Fiscal Paulista!
Existem duas formas de doar:
 Doações com CPF (automáticas, ou seja, sempre que o seu CPF for inserido na hora da compra, a
doação será feita para nós);
 Doações sem CPF (manuais, ou seja, a cada doação você precisa inserir os dados da nota fiscal)
Vejam como fazer a doação automática:
Pelo site - www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Entidades ▶ Doação com CPF (automática) ▶ Pesquisar Entidade ▶CNPJ 61.577.110/0001-05 – Vivenda da Criança ▶
Confirmar Doação Automática

Pelo Aplicativo da Nota Fiscal Paulista
Doação Cupom com CPF ▶ Selecione uma entidade ▶ Vivenda da Criança ▶ Confirmar Doação Automática e o
melhor: Fazendo isso você ainda participa de sorteios e pode ganhar até 1 milhão de reais!
Caso não queira fazer doação automática, você pode doar suas notas sem CPF também. Veja como fazer abaixo:

BAZAR VIVENDA
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.

OUTRA FORMA DE AJUDAR
Se você deseja ceder um pouco do seu tempo para a causa da Vivenda, entre em contato por e-mail ou telefone
e saiba como seu trabalho pode beneficiar milhares de pessoas.

Transparência
Administrando com responsabilidade
A política administrativa da Vivenda procura manter a entidade sempre
estabilizada financeiramente. Por ser muito bem organizada nesse quesito, a Vivenda faz
questão que seus números sejam apresentados constantemente aos seus parceiros, e que estes
acompanhem o andamento de obras e atividades por meio de relatórios descomplicados e de
fácil entendimento.
Além de sua planilha gerencial, a Vivenda envia para seus doadores
periodicamente informações e fotos que ilustram o progresso das obras da instituição. 3
A Vivenda defende a política do “Apareça sempre, e de preferência, sem avisar.”
Afinal, os parceiros, além de serem sempre bem-vindos, têm o direito de apreciar e conferir, no
instante que desejarem, a evolução das atividades com os recursos doados.
Os balanços anuais da instituição são publicados em jornais de circulação aberta
e também podem ser baixados no site.

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).

PARCEIROS
CCA

Glaúcia Souza
Kelly Lubiato

Padaria Amada
Ieda Novais

Comércio de Carnes Caser

E um agradecimento especial a todos os padrinhos das Sacolinhas de Natal do CCA e SASF

SASF

Vinícius, Thaís & Amigos
José Heroino de Sousa
Antonio Paulo Silva
Dalva
Veronica
Kelli Aguiar
Luciene
Heloisa
Chefe Escoteiro Reinaldo
Joel Pereira Menezes
Jamile
Gabi e Sandra
Carolina Vieira Novaes
Marilaine

Erlan
Lilian Santina Gonçalves
Araceli Araújo da Silva
Luciana Vieira de Assis
Silvia Daskal
Cristina Rodrigues Oliveira
Tatiana Guzman
Cida Maia
Dona Fátima - Costureira
Visão Mundial
Ana Paula
Monica, Claudia e Rosana
Patrícia e Paulinho
Monica

Luciene e César
Eliza Cruz
Carlos
Controller Assessoria Contábil
Paula Lima
Marinalda Pimenta
Juliana
Osmar e Marilene
Erika
Joyce Cristina Silva Melo
Marina Moura
Sueli
Elaine Amaral
Paula

Rubens de Almeida
Maurício Marques (Moshe)
Priscila Marques
Mister Serviços
Mopar Brothers Brasil Club de Carros
Ótica Golden Mix
Andressa
Crossfit DUST 3
Rosangela Cícero

PARCEIROS
CEDESP

Anderson Murilo
Luciana Moreira
SUVIS
Bóris Ber

Maurício Marques (Moshe)
Márcio Silva
Camila e Ricardo
Rotary Centro e IFSP

Dinah Moreira Allen
Elaine Lisboa
Sheila Furgang
Cine Araújo

BAZAR

9 de Julho

Sueli Moreira
Patricia
Humberto Izidoro
Escola Poty

Cabify
Rosana Moreira Barros
Valeria Molina
Monica Molina

PARCEIROS
VIVENDA

Diretoria

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: Alexandre Camillo
3º Conselheiro: Mauro Batista
4º 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 CEDESP – Centro de
Desenvolvimento Social e Produtivo
Tatiana Guzmán

Gerente CCA – Centro da Criança e do
Adolescente
Ana Nykelly G. Rodrigues

Gerente Administrativa
Gisele Rodrigues

Gerente SASF – Serviço de Assistência
Social à Família
Flávio Rocumback

Superintendente de Sustentabilidade
Joyce Cristina
Comunicação
Rodrigo Fonseca

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

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
PIX: 61.577.110/0001-05 (CNPJ)

Telefone: (11) 5920-8492
Site: www.vivendadacrianca.org.br
E-mail: presidencia@vivendadacrianca.org.br

Rua Henrique Hessel, 300
Parelheiros – São Paulo – SP

Siga-nos nas redes sociais!

Seu amor somado ao nosso
pode transformar o mundo.

