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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 

Visão 

Valores 

Preparar e despertar o potencial dos atendidos para a vida e 

para o mercado de trabalho. 

Mudar a realidade individual, familiar e, consequentemente, 

da comunidade. 

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. 

“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. 



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. 

Recreio nas Férias 

Total de Refeições e Lanches servidos 

pelo CCA em 2019: 72.508 
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CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Reunião de Pais 

Aniversariantes do Mês 

Festival de Queimada Fênix 

Passeio Playland – Shopping Interlagos 

308 encaminhamentos para serviços (CRAS, CAPS, outros parceiros, etc)  

 53% dos pais e responsáveis presentes nas reuniões 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Páscoa 

Dia de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes 

Mc Dia Feliz 

Oficinas do CCA em 2019: 
Grupos de Psicoterapia;  
Rádio e TV;  

Esportes;  
Reforço de Escrita e Leitura; 
Dança. 



CCA 
Centro da Criança e do Adolescente 

Visita ao Outback 

Sarau de Primavera – Setembro Amarelo 

Festa de Natal 

Projetos realizados em 2020: 
Projeto Socializando (FUMCAD);  
ECA (Instituto Família Barrichelo);  

Roda de Conversa (Instituto Família Barrichelo); 
Projeto em parceria com o Instituto Criança é Vida. 



Festa de 15 Anos – 2ª Edição 
 

Este ano tivemos a primeira edição do Projeto “Nossos 15 anos” no dia 22.11.2019. 
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 17 debutantes,  07 meninas e 10 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: 

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

Sylvia Rocha – Make & Hair 
Eva Santana – Hair Stylo 
Calçada da Fama Rigor 
Núbia Rodrigues 
CEDESP Irmã Yvone Venditti 
Maison Della Moda 
André Borges M. de Araújo 
Suellen Kobayashi – Make Up 



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

Parceiros do CCA em 2019 

Armando Martins Bessado  
Abílio José Felisbino 
Marcelo dos Santos Borges 
Thais Nogueira Carnielli da Silva 
Luciane 
Playland 
Maria Lúcia Gonçalves 
JF Engenharia Civil LTDA 
Darlene 
Padaria Amada 
Luzia Ferreira da Silva 
Comércio de Carnes Caser 

Cacau Show – Yervant 
Ruy Wellington dos Santos 
Gabriel Maion G. Damasceno  

(Sesc Interlagos ) 

E um agradecimento 
especial a todos os 

padrinhos das Sacolinhas de 
Natal do CCA 



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

Nossos resultados em 2019: 

10.311 visitas domiciliares;  

722 atendimentos técnicos; 

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

 754 litros de óleo arrecadado (Programa Bióleo); 

 756 pessoas participantes das ações territoriais 

 955 pessoas contempladas através de palestras, passeios e eventos; 

2.299 adultos atendidos nas reuniões socioeducativas; 

2.550 crianças atendidas nas oficinas lúdicas; 

7.525 lanches servidos nas reuniões socioeducativas e oficinas lúdicas; 

 9.003 itens doados; 

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

Limpeza de terreno 

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. 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Doação de Brinquedos 

Palestras realizadas nos bairros - Temas: 
 Saúde e cuidado com os olhos / Avaliação oftalmológica 

Respeitando o Meio Ambiente 
Cuidados para o Desenvolvimento das Crianças 
Conversa com Conselho Tutelar 

Média de Participantes: 31 



Oficina de Costura Criativa 

Doação de brinquedos 

Apitaço contra violência e feminicídio das mulheres 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Projeto AproxiMar: Passeio à praia 

Workshop de Alfabetização – 10 alunos 
Costura Criativa – 20 alunos 
Mosaico – 20 alunos 

Oficinas 

166 aulas dadas nas oficinas 



Desafio do Lixo 

Dia da Família 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Passeio ao CEU Parelheiros 

Oficina de Mosaico 

Média de serviços presentes: 12 
Média de casos discutidos: 17 Casos que saíram da ata: 19 



Dia das Crianças – Agradecimento Especial: Grupo Papo de Motoca e Amigos 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Dia da Família – Agradecimento Especial: Cross Experiencie 

Campanha do Cobertor – Agradecimento Especial: Grupo Sentido da Vida 



Dia da Família 

Doação de Brinquedos Hi Happy 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Atividade SASF & Avipam 

Sacolinhas de Natal SASF 

Capacitações e Treinamentos para a Equipe – Temas: 
Bullying 
Primeira Infância 
Primeiros Socorros 

Cuidados para o desenvolvimento da criança 
Conversa sobre Gestantes 
Superação 

Descobrir brincando 
Como fazer massagem na 
mão do bebe 



Parceiros do SASF em 2019 

SASF 
Serviço de Assistência Social à Família 

Márcio Rodrigues e o Grupo Papo de Motoca e Amigos 
Lions Clube SP 
Inês 
Associação Brasileira de Bancos (ABBC) 
Colégio Dias Lemos 
Eloisa 
Kátia Ortega 
Thaís Araújo de Lima 
Laura Rodrigues de Souza Gomes 
Lucidalva Maria da Cruz Assis 
Vinícius, Thaís & Amigos 
Associação Fraternitas Nosso Lar 
Eloisa e Ismar 
Maurício Marques (Moshe) 
Ótica D&D Álamos 
Márcia Lima 
Club Athlético Paulistano 
MDS do Brasil 
BBS Training (Bruno) 
Antônio de Moraes 
Miriam Momesso 
Rotary Club SP Novas Gerações (André / Michel) 
Egydio Zeppelini Jr 
Associação Nossa Sra Auxiliadora (Share) 
Partwork Advogados Associados (PWA) 
Grupo Sentido da Vida 
 

Padrinhos das Sacolinhas de Natal 
Inês 
Ana Cristina 
Alana 
Eurides 
Sabrina 
Aderito Dutra 
Marcela Alves 
Gilson da Silva 
Odimur Fernandes 
Ivan 
Geise Bento 
Elizandra Macena 
Thais Romão 
Rita Silva 
Sidney Lissone 
Professora Izabel 
Professora Roberta 
Professor Rodrigo 
Professor Júlio 
Professor Marcos 
Professora Débora 
Marinalda Pimenta 
Maria 
Bruna Lima 
Stephany Lima 
Adriana Almeida 
Giulia Lopes 
Marcela Gonçalves 
Carolina Novaes 

João Vitor Novaes 
Luiz Fernando e Dalva 
Sonia Santana 
Jesus Oliveira 
João (da Paroquia) 
Madalena 
Maísa 
Mara 
Tania 
Neidinha 
Bruna 
Ana 
Luciana Lima 
Andrelina Crsafulli 
Ana Paula Zanelato 
Andreza Nascimento 
Erika Sayuri 
Joselma 
Luciana Alves 
Sonia Aparecida Silva 
Luzia Rossi 
Erika Siqueira 
Shirley Lopes 
Glauce Miranda 
Elaine Amaral 
Genival 
Aline Ferola 
Edna 
Ivani Herculano 

Lucia 
Renato Borges 
Silmara Babiski 
Ivonete Floresta 
Mari 
Elaine Alfasol 
Dalva 
Carmem 
Mari Ermínio 
Rildo da farmácia 
Mauricio da farmácia 
Carmela e Erika 
Amanda 
Erika farmácia 
Debora Pascarelli 
Marlina 
Lu e César 
Marcos 
Robéria 
Claudio CAF 
Silvia CAF 
Sonia 
Família de Aline e May 
Paulo (Feijão de Corda) 
Mickael 
Nat 
Kenji 
Cristiane Marinho 
Maria Jose Salvador 
Miguel T. Carvalho 



No dia 21 de Setembro, nosso tradicional evento ofereceu os seguintes serviços totalmente 
gratuitos para a população de Parelheiros e região: avaliação odontológica; corte de cabelo; 
vagas de emprego; exame de vista; auriculoterapia; coleta de Papanicolau; aferição de 
pressão e glicemia; teste vocacional, distribuição e orientação sobre o uso de água potável; 
orientações jurídicas; emissão de 1ª via de RG; emissão de antecedentes criminais e 2ª via de 
contas; Planejamento Familiar; 2ª via de CPF, certidão de nascimento, casamento e óbito; 
palestras; serviços de enfermagem,  orientação nutricional, veterinária e fisioterapia. 

Parceiros do Sábado Cultural: 

10º Sábado Cultural e Cidadão 

Rodrigo Cardur e Equipe 
Voluntários Turma de Cabeleireiro CEDESP Irmã Yvone Venditti 
Voluntários Jefferson e Bruna 
Ótica D&D 



644 atendimentos realizados 

 Além disso, tivemos apresentações culturais: Grupo Rap Game, Grupo 
de Dança e Capoeira ProBrasil, Grupo de Música CEDESP Ana Lapini, Grupo de 
Música CEDESP Vivenda da Criança, Grupo de Teatro UVIS Parelheiros e Grupo 
Caporimbó Álamos. 

10º Sábado Cultural e Cidadão 



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.  

Volta às aulas 

Nossos resultados em 2019: 

17.268 almoços e lanches servidos por mês; 

296 alunos formados; 

74 jovens contratados como Jovem Aprendiz. 

Aulas do CEDESP 

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

CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Saídas Culturais e Visitas Técnicas: 
 Empresa Bloomberg  
 Empresa Vigor  
 Instituto EmbelLeze  
 Museu do Game  

 Hotel Renaissence  
 Feira do Empreendedor (SEBRAE)  
 Empresa Nova Aliança 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Palestra de Primeiros Socorros 

Projeto Cultura Eco Reciclagem 

Visita de Johanne Ross, chef de cozinha da Puratos Brasil 
Atividades, passeios e eventos: 
Roteiro Cultural - Os atendidos do CEDESP, fizeram o Roteiro Cultural com o objetivo de incentivar a 
participação dos jovens nos espaços culturais e estimula-los a pesquisar sobre onde estão os espaços, promover 
o estudo logístico de como chegar aos locais escolhidos, como usar transportes públicos e despesas. 



Feira de Profissões 

Formaturas 

CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Atividades, passeios e eventos: 
Feira de Profissões - O evento contou com a presença de diversos profissionais 
parceiros dando dicas para nossos jovens sobre o mercado de trabalho, falando sobre 
suas profissões e esclarecendo dúvidas e curiosidades além de orientação vocacional 
aplicada por estudantes de Psicologia. 



Feira de Empreendedorismo 

CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Atividades, passeios e eventos: 
Feira de Empreendedorismo - o evento teve como objetivo estimular o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos atendidos, ampliando seus horizontes, melhorando a qualidade de 
vida familiar, autonomia e geração de renda. 



CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Visita Técnica a Vigor 

Saídas Técnicas em 2019: 
 Bloomberg — Turmas de Cabeleireiro, Editor de Projeto Visual Gráfico, Informática Básica e Mídias Sociais, 

Auxiliar de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo. 
 Vigor — Turmas de Panificação e Confeitaria. 
 Embeleze — Turmas de Cabeleireiro. 
 Museu do Game -  Turmas de Editor de Projeto Visual Gráfico e Informática Básica e Mídias Sociais. 
 Hotel Renaissence - Turmas de Confeitaria e Panificação. 
 Feira do Empreendedor (SEBRAE) - Turmas de Confeitaria, Panificação, Auxiliar de Recursos Humanos, 

Auxiliar Administrativo, Editor de Projeto Visual Gráfico, Informática Básica e Mídias Sociais. 
 Empresa Nova Aliança - Turmas de Auxiliar de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo. 

Parceria com Instituto Ajinomoto 

 Em parceria com o Instituto Ajinomoto, nossas turmas de Panificação e 
Confeitaria produziram mais 3.000 amanteigados que foram enviados para os voluntários em 
comemoração dos 20 anos do Instituto. 
 Toda a produção foi feita pelos alunos do CEDESP, que ainda preparam as 
embalagens personalizadas comemorativas. 



Parceiros do CEDESP em 2019 

CEDESP 
Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

Palestrantes, Oficinas e Doações: 
Robson Souza Leite 
Renan Luiz Saraiva Santos 
Rafael da Silva Nogueira 
Estefânia Monteiro  
Alexandre Martins dos Reis 
Daniel Ribeiro Machado 
Hendrik Felix Cursino 
Edgar Cabral (Cruz Vermelha) 
Maria do Espírito Santos Asevedo Costa 
Luciana Peixoto de Oliveira 
Johannes Ross 
Agostinho Vandinaldo Gomes 
Maria Genaldete Rodrigues dos Santos 

Agradecimentos Especiais 
Mago 
Beauty Fair 
FIPAN 
Instituto Ser Mais 



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 Oportunidades 
Jovem Aprendiz 



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, 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. 



Café com Parceiros 

10ª Feijoada com Pagode Beneficente com a participação cantor Tiago Xavier 

Aconteceu em 2019 



Aconteceu em 2019 

Festa Junina 

Feijoada no Bar Brahma 

Tarde do Bingo com Sorvete 



Aconteceu em 2019 

Almoço com Parceiros – Vivenda 30 Anos 

Parceiros: 



Comemoração Vivenda 30 Anos 

 Em 2019 a Vivenda completou 30 anos de atividades ininterruptas. Para 
comemorar, fizemos várias ações ao longo do ano: lançamento do novo logo da ONG, 
contagem regressiva espalhada pela Vivenda, gincana entre os funcionários, 
lançamento do nosso vídeo institucional, entre outros. 
 Na semana do aniversário da Vivenda, cada dia tivemos algo especial. 
Começamos comemorando com nossos atendidos, depois com nossos parceiros e 
depois com nossos funcionários. Nessa semana ainda todos puderam ver o Túnel do 
Tempo que criamos mostrando nossa  história, ver a galeria de fotos dos presidentes 
da ONG e ainda deixar uma mensagem para obra da Irmã Yvone Venditti. 

Inauguração do Túnel do Tempo 

Comemoração com os atendidos 



Comemoração Vivenda 30 Anos 

Inauguração do Túnel do Tempo 

Comemoração com os funcionários 

Comemoração com parceiros 



Programa Voa – Ambev 

 O Voa da AMBEV é um programa de mentoria e capacitação em gestão 
para ONGs. Os funcionários da AMBEV doam tempo e conhecimento para alavancar o 
impacto social das organizações.  
 As organizações selecionadas recebem um curso de gestão composto 
por nove módulos: Sonho e Princípios, Estratégia e Tática, Gente e Gestão, Gestão da 
Rotina, Gestão de Orçamento, Comunicação e Relacionamento, Captação de Recursos 
e Governança, Solução de Problemas e Gestão de Projetos.  
 As organizações contam também com o apoio e mentoria de 
funcionários voluntários da Ambev que ajudam na implementação desses conteúdos 
na gestão e dia-a-dia das organizações, assim o Voa é mais que um curso, é 
conhecimento aplicado na prática, gerando valor e construindo um mundo melhor. 
 A Vivenda foi uma das OSC selecionadas para participar do Voa em 
2019. Foi uma experiência muito positiva que melhorou diversos aspectos na gestão 
da nossa organização. 

Agradecimento Especial para os nossos mentores: 
Marina Rosana Zimbetti 
João Paulo Barreto e Silva 
Leandro Ligeiro Gonçalves 



Prêmio Melhores Práticas 

 Inspirado nos prêmios de melhores práticas que a AMBEV tem internamente todos os 
anos, o VOA criou o Prêmio Melhores Práticas — em parceria com o Prêmio Melhores ONGs do Brasil, do 
Instituto DOAR — para reconhecer as melhores práticas de gestão que podem ser replicadas por outras 
organizações e que contribuam para que o terceiro setor como um todo evolua e cresça. 
 A Vivenda da Criança inscreveu o “Engaja Vivenda”, um programa de RH que foi 
desenvolvido e contribuiu para a OSC reduzir ausências, diminuir o turnover e melhorar a cooperação / 
engajamento da equipe.  Criamos 5 ações com objetivo e elevar o engajamento dos nossos funcionários: 
 Pesquisa de Clima: Foi desenvolvido e aplicado um questionário, onde possibilita a organização 

visualizar o panorama das percepções dos colaboradores sobre a companhia. A partir dos primeiros 
resultados da pesquisa surgiram as outras ações; 

 Bate papo com novos funcionários: Desenvolvemos um processo para acompanhamento dos novos 
funcionários que consiste em uma entrevista trimestral para dar um feedback sobre os primeiros 
meses de trabalho e ouvir do funcionário sobre sua avaliação do seu setor, da organização e assim 
descobrir o que ajustar no processo de integração. 

 Folga Aniversariante: Todos os funcionários ganharam o benefício de folga remunerada no dia do 
aniversário. Ponto super relevante é que se caso a data ocorra em sábados ou feriados, o funcionário 
tem o direito a folgar no próximo dia útil subsequente. Além de receber um cartão personalizado e 
chocolates como forma de presente. 

 Ginástica Laboral: Uma vez por semana realizamos uma dinâmica utilizando a ginástica laboral para 
promover o incentivo a qualidade de vida e trabalhar cooperação e trabalho em equipe. 

 Encontro Esportivo: Uma vez por mês, realizamos um Encontro Esportivo. Acontece em um sítio fora 
da Vivenda, onde trabalhamos os valores da instituição, fazemos a integração entre os setores e 
atividades físicas para incentivar a prática de esportes para uma vida saudável. 

 Reduzimos as ausências em 16,32%, diminuímos o turnover em 67% e melhoramos a 
cooperação / engajamento conforme dados apontados na Pesquisa de Clima. A Vivenda ficou entre os 5 
finalistas do Prêmio e no dia 20 de dezembro, durante a premiação das 100 Melhores ONGs do Brasil, a 
Vivenda foi anunciada como a vencedora do Prêmio Melhores Práticas. 



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. 

OUTRA FORMA DE AJUDAR 

PARCEIROS DE DOAÇÕES PARA O BAZAR EM 2019: 

Rafaela Matos Simão 
Ansberto 
Irene Moraes 

9 de Julho 

Brendo Santos 
Cláudia Barros 
Instituto Cuidando do Futuro 

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. 



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 2019: 

 Adriana Hortência da Silva Pereira 
 Adriano Moraes da Silva 
 Alessandro Matheus Marques Santos 
 Alexandre Ramos 
 Ana Paula S. V. Bueno 
 Ariel Yanitchkis Couto 
 Antônio Penteado Mendonça 
 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 
 Gilberto Tossato Filho 
 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 Álvaro A. Fonseca 
 José Amélio Souza 
 José Carlos Rossatto 
 José Luiz Bueno 
 Justo Peseto 
 Léia Carvalho 
 Luiz Morales 

 Márcia Soares Gonçalves 
 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 
 Nicole Ragheb Obeid 
 Octávio J. Milliet 
 Paulo Jatene Bosisio 
 Pedro Salmen 
 Pedro H. do C. Celestino 
 Priscila Marques 
 Rafael Ros 
 Raquel Gomes 
 Reinaldo Gregori 
 Renato Ber 
 Renato Ferreira Queiroz Mosca 
 Robert Hufnagel 
 Rosani Alves 
 Roseli Silva Coelho 
 Sérgio Rolo 
 Sidney Maurício Peseto 
 Shirley Francellino 
 Thaís Ruco  
 Wagner Marques 



 Vera Santoro 
 Pac Soluções / Serviços de revestimentos 

 Paulo Roberto Gregolini 
 Vivian Borges 

Outros Parceiros em 2019 



 
 
 

Chief Of Staff 
 A Vivenda realizada seu Planejamento Estratégico Anual e faz reuniões 
mensais para acompanhar o alcance das metas de cada setor. Em parceria com os 
diretores do software Chiefofstaff.com temos essa plataforma onde as equipes podem 
atualizar os status de suas iniciativas atribuídas. 
 Somos a única ONG no Brasil que utiliza o sistema e vemos a diferença 
que a ferramenta faz em nossos planos, metas e indicadores de resultados. Essa é 
uma ferramenta extremamente eficaz e que facilita o trabalho da Vivenda. 
Agradecemos imensamente a equipe do Chief of Staff pela parceria. 



Projeto Vivenda com Música 
Objetivo Geral: 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 

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. 

Beneficiários diretos: 
200 crianças e adolescentes entre 6 
anos e 18 anos. 

 

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

Projeto aprovado em 17/12/2019 Diário Oficial  

De acordo com a Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90, os limites de destinação são de 1% para  pessoa 
jurídica (CNPJ) e 6% para pessoa física (CPF) do total do Imposto de Renda Devido. 
 

Pessoa Física: 
Quem tem Imposto de Renda Devido  pode deduzir desse valor o que  destinar para o Fundo 

Estadual dos  Direitos da Criança e do Adolescente,  até o limite de 6%, desde que utilize o  
Modelo Completo de Declaração do  Imposto de Renda. 
 

Pessoa Jurídica: 
1% do Imposto de Renda Devido de  empresas tributadas com base no  lucro real pode ser 
destinado ao Fundo  Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, desde que utilize o  
Modelo Completo de Declaração do  Imposto de Renda. 

Valor do Projeto: R$ 393.936,00 Entre em contato conosco 
para contribuir! 



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 

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. 



Nota Fiscal Paulista 
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:  
 
1) 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  
 
2) Pelo app 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: 



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 



Balanço 









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.org.br 

E-mail: presidencia@vivendadacrianca.org.br 

Rua Henrique Hessel, 300  
Parelheiros – São Paulo – SP 

http://www.vivendadacrianca.com.br/
http://www.vivendadacrianca.com.br/
http://www.vivendadacrianca.com.br/
http://www.vivendadacrianca.com.br/
mailto:presidencia@vivendadacrianca.org.br
mailto:presidencia@vivendadacrianca.org.br


Yvone, Vivenda 

Ela seguiu a vontade de Deus 
Chamada a olhar os filhos seus 

 
Yvone, irmã; Yvone, a paz 

Yvone é luz; Yvone, uma mãe 
Yvone... Vivenda 

Yvone, abraço; Yvone, amor 
Yvone é vida, um jardim de flor 

Yvone... Vivenda 
 

Barreiras enfrentou, sem desistir 
A força vinha do Alto pra prosseguir 

 
Yvone, irmã; Yvone, a paz 

Yvone é luz; Yvone, uma mãe 
Yvone... Vivenda 

Yvone, abraço; Yvone, amor 
Yvone é vida, um jardim de flor 

Yvone... Vivenda 
 

Os projetos aos poucos aconteceram 
Parceiros chegaram, vidas transformadas... 

 
Yvone, irmã; Yvone, a paz 

Yvone é luz; Yvone, uma mãe 
Yvone... Vivenda 

Yvone, abraço; Yvone, amor 
Yvone é vida, um jardim de flor 

Yvone... Vivenda 
 

E um projeto tão lindo hoje há 
Tem CEDESP, tem o SASF e o CCA 

Não dá para parar, vamos juntos caminhar 
Lado a lado, sem desanimar 

Mais pessoas para amar (bis) 
 

Yvone, irmã; Yvone, a paz 
Yvone é luz; Yvone, uma mãe 

Yvone... Vivenda 
Yvone, abraço; Yvone, amor 

Yvone é vida, um jardim de flor 
Yvone... Vivenda 

Composição:  
Delei Antônio  
Alexia, Dayane, Jamil (Turma Cabeleireiro) 
 
Juliana, Stefany (Auxiliar Administrativo) 
Samuel (Informática) 
 
Direção Musical: 
Dayvid Soares, Wesley Martins e Delei Antônio 



Você faz parte dessa história! 

Seu amor somado ao nosso 
pode transformar o mundo. 

Siga-nos nas redes sociais! 


