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Caros, finalizamos 2018 com sucesso.  
 
O aproveitamento dos nossos jovens foi fantástico.  
Jovens estes em situação de vulnerabilidade, com direitos violados, falta de oportunidades, 
moradia e alimentação inadequada, ausência de sonhos. Os Invisíveis. 
 
ABCD Nossa Casa, há 18 anos com projetos, fortalece crianças, adolescentes e seus familiares a 
superar as dificuldades e a aprender a sonhar, tirando da cabeça o slogan “Tia, prá nóis, ê matá  
morrê”. 

                                     
                                         Na avaliação anual, ficamos felizes ao verificar  que, nossos jovens e seu familiares, 
                                         se encontravam em melhores condições, frequentando  escolas, com bom aproveitamento, e,  
familiares participando de reuniões na escola, em nossa associação em palestras, cursos, conseguindo trabalho, e retorno 
ao estudo.  
 
Não bastando, tivemos a realização de um sonho. A nossa Orquestra GerAção Azul, ao se apresentar com a Orquestra 
Bachiana do Maestro João Carlos Martins, num grande evento no CIEE, em 14/09/2018, resultou numa parceria para o 
ano de 2019, com a Orquestra Bachiana. Sonho que transformará o amanhã dos nossos jovens. 
 

Temos clareza do impacto que causamos em nossos 18 anos, com um número expressivo de 49 adoções, 63 
retornos familiares, mais de 3000 jovens atendidos. Porém, estamos longe de dar condição de vida 

digna a 9,4 milhões de crianças e adolescentes que vivem em extrema pobreza. (Dados IBGE – 2019). 47 mil vivendo em 
abrigos. (CNJ). Deste total, 13.418 estão em São Paulo, e 8.420 crianças e adolescentes aptos a Adoção. (Cadastro 
Nacional de Adoção - CNA). São muitas ações, histórias a contar, que, escreveríamos um livro. Mas, por enquanto, 
aproveitem a leitura do nosso Balanço Social, e sintam orgulho, como eu, dessa missão. 
 

Presidente - Solange Palma Torelli 

 



Criada em 2000, a ABCD Nossa Casa nasceu como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de atender 
crianças e adolescentes, e seus familiares, a superar o passado, trabalhar o presente, transformar o futuro, dando 
visibilidade para o mundo, gerando oportunidades para alcançarem autonomia. Fazemos isso por meio de projetos 
educacionais, que, garantam habilidades, para transformar jovens em profissionais e cidadãos preparados. 
 
Com jornada de 18 anos e muita história, o projeto começou com uma casa de acolhimento com 10 crianças, que 
buscava ser muito mais que uma simples moradia. Era integrar jovens à sociedade preservando a individualidade, 
educando, dando apoio necessário às famílias biológicas, para se reestruturarem, ou, para preparar para as futuras 
famílias do coração - adoção. 
 
Ao longo dos anos, aumentamos o número para 20 atendidos, e, acrescentamos o Centro da Criança e Adolescente - 
CCA, atendendo a mais de 300 crianças e adolescentes. 
Assim, decidimos investir cada vez mais na educação, no sonho de cada um, acreditando que o conhecimento é 
fundamental para a transformação do amanhã. 
 



2000 

A ABCD Nossa 
 Casa nasce com a 

 ajuda de 12  
casais relacionados 

 a EY e se instala  
no bairro Pompéia.  

(10 crianças) 

2007 

Iniciam-se os 
projetos de 
educação e  

cultura.  
(120  

crianças) 

2011 

 
Realizadas 

 parcerias em 
 projetos com  

escolas públicas 
 e CCA.  

(200 crianças) 

2013 

 
 

SAICA 
ABCD Nossa Casa. 

Italianos 
Unidade 

Bom Retiro 
(20 crianças) 

Início da  
parceria com  
a Prefeitura 

 de São Paulo 

2014 

 
CCA ABCD  

Nossa Casa. 
Italianos 
Unidade 

Bom retiro 
Capacidade de  
atendimento  
para mais de 
 300 crianças. 

Início da  
parceria com  
a Prefeitura 

 de São Paulo 

2015 

SAICA / CCA 
ABCD Nossa 

Casa  Italianos.  
Atendimento 

de mais de 
300 crianças 
diariamente, 

com duas 
unidades no 
Bom Retiro, 

ambas 
conveniadas à 
Prefeitura de 

São 
 Paulo. 

2017 2018 

A ABCD Nossa  
Casa é  

considerada 
 uma das 100 

melhores  
O0NGs do 

 Brasil. 
Segundo  

o Instituto  
Doar com  
parceria  

com 
 a Revista  

Época  

SAICA 
Foram 

adotadas 
08 crianças. 

 
  Dois jovens 

encaminhados 
 para o primeiro  

emprego. 
 

Dois retornos  
familiares 

 
CCA 

Mais de 300 
crianças por dia 

 
Doação mensal de 
60 cestas básicas 

para as famílias do 
CCA 

 
Bachiana / 

 GerAção Azul / EY 
 



  
 

  
. 

Missão 
Promover a integração de jovens, 

crianças e adolescentes na 
sociedade, utilizando a educação 

como principal veículo de 
desenvolvimento, aproximação e 

capacitação. 

Visão 
Ser referência na área de educação, 

voltada para jovens, crianças e 
adolescentes de comunidades 

socioeconomicamente desfavorecidas. 
Desenvolvendo e transformando a 

realidade social do Brasil, formando 
cidadãos talentosos e inovadores. 

Valores 
Ética, transparência, compromisso 

social e com resultado, paixão e 
otimismo, respeito, integridade, 

cooperação e criatividade 



  
                                      
  

 

 
CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social 
 
 
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – nº 932/2002.  
 
CENTS – Certificado de Regularidade Cadastral no Sistema Municipal 
Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor  
 
COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social 
 
 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – Lei nº. 12.173 de 20 de Dezembro de 
2005, do Projeto de lei nº. 331/2005.  
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa.  
 
Utilidade Pública Municipal – Processo nº2012-0.181.812-1 Decreto 
50.133 de 21/10/2008  

 
SEADS – SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL/Pró Social – 
278/2012 Sede Administrativa  
278/2012 Unidade CCA  
278/2012 Unidade SAICA  

            

 

Estamos localizados no        
bairro do Bom Retiro - SP 



A ABCD Nossa Casa recebeu mais uma vez, o conceito A no Certificado de Gestão e Transparência, conferido pelo 
Instituto Doar. 
 

O Certificado é válido até 28/02/2020. 
 



         
    

 
 

  
 CCA ABCD Nossa Casa / Italianos  
  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 
  Modalidade: CCA – Centro para Crianças e Adolescentes de   
  6 a 14 anos e 11 meses.  

  Funcionamento: período da manhã e tarde.  
      
 
 
 

  

SAICA ABCD Nossa Casa/ Italianos  

Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e    Adolescente 
de 0 a 17 anos  e 11 meses.  
Funcionamento: 24 horas. 



              
 

 08 Adoções  
02 Retornos familiares 

 03 jovens encaminhados  
para o primeiro  emprego  

 
Mais de 320 Crianças 

atendidas por dia  

 

 
1.167  

Encaminhamentos 
à  área da saúde 

 

 
Mais de 600 cestas 

 básicas para as famílias 

 



  

 

Nossos diversos projetos, procuram desenvolver a  
inclusão e o acolhimento com igualdade e equidade.  
Seguimos despertando potencialidades, estimulando 

mudanças comportamentais, promovendo 
 visibilidade social e a chance de uma vida digna,  

a nossos assistidos e suas famílias.   
                                                               

    Supervisor/ Psicólogo  
   Ricardo De Albuquerque 

 

 



  

Nossos projetos se iniciaram  desde a criação da associação em 2000. Entretanto, atendíamos apenas  a 20 crianças e 
adolescentes que moravam em nossa  Casa de Acolhimento.  Em 2007 iniciamos um Centro de Criança e Adolescente – 
CCA, onde pudemos atender  mais 300 crianças, em situação de vulnerabilidade .    

  

 

Além dos projetos que são executados  diariamente, servimos uma grande quantidade de refeições para as crianças, 
adolescentes e seus familiares. 
 

  

 Alimentação - SAICA 100 refeições por dia  para 20 crianças acolhidas e   
colaboradores. 

 Alimentação  - CCA  200 cafés da manhã, 400 almoços e  200 lanches 
       da tarde por dia. 

 
Saindo da zona de conforto, 
sem receio de correr riscos, 

traçando metas com disciplina 
e trabalho árduo, os sonhos se 

tornam realidade.  
 

Audrey de Araújo  
 Orientadora 

Socieoeducativa 



 

Sustentabilidade 

 Esportes 

Oficinas: Karatê, Capoeira, Educação Física, Futebol, Voleibol, Kung Fu. 
Total: 300 crianças e adolescentes  

. 

 

Além da economia mensal, nossas 
crianças e adolescentes aprendem o 
valor de plantar e comer verduras, 
legumes e frutas. 
Total: 300 crianças e adolescentes 

 



      
 
 

                Educação 

         Cultura 

 

Oficina: Dança, Artesanato e Orquestra GerAção Azul. 
Total 300 crianças e adolescentes. 

 
Oficinas: Produção de Conhecimento – (Cyberchase)  

Tecnologia da informação: Total 300 crianças e adolescentes. 

 



 

   
 

 Dança: O Objetivo é dar oportunidade ao público alvo, de ter contato com o 
universo da  dança, independente do ritmo. Desenvolver e estimular o físico e  

       psicológico.  
 
        Total: 86 crianças e adolescentes 
 

 
 Artesanato:  Incentivar a prática de trabalhos e técnicas manuais, utilizadas para 

produzir objetos feitos a partir da matéria-prima natural e de recicláveis , como  
garrafas pet, papelão, metal  e outros.  

 
       Total: 168 crianças e adolescentes 

 Capoeira: O objetivo do projeto é difundir a capoeira como forma de expressão, 
arte e cultura, por meio de aulas semanais nas quais são desenvolvidos os 
fundamentos físicos e teóricos da capoeira, sem deixar de lado seu contexto 
histórico de ferramenta libertadora da opressão, miséria e crueldade 
escravocrata.  

 
       Total:112 crianças e adolescentes 



 
 Horta: As crianças aprendem por meio da compostagem, a fazer adubo orgânico,  e 

utilizá-lo  na horta. 
       Além da economia, os produtos são livres de agrotóxicos, tornando assim, as 
       refeições mais saudáveis. 

 
       Total: 300 crianças participam  do projeto. 
 

 Karatê:  O intuito é Instruir crianças e adolescentes sobre a cultura, a ideologia e 
a prática das artes marciais como um estilo de vida, onde eles não sentirão a 
necessidade de ver a prática como um estímulo à violência, mas sim o contrário, 
onde resolvem questões, tanto da arte quanto da vida, com tudo o que 
aprenderam quanto à disciplina e à meditação.  

 
       Total: 35 crianças e adolescente  

 

 Meu Caminho: Produção e elaboração de um álbum individual com fotos, figuras, 
desenhos, decalques e escritas, por crianças/adolescentes, orientadas e apoiadas 
por  um colaborador específico, do serviço de 

       acolhimento.  
       Total: 20 crianças e adolescentes 

 



 Orquestra GerAção Azul  
 
Trabalha a habilidade musical, disciplina, solidariedade, 
pertinência, estimulando o gosto pela arte e o conhecimento de 
diferentes formas de expressão musical. Em 2018 foi realizada uma 
apresentação no Teatro CIEE com a Orquestra Bachiana do Maestro 
João Carlos Martins, e nesse ano foi feita uma  parceria da 
Fundação Filarmônica Bachiana com a Orquestra  GerAção Azul da 
ABCD Nossa Casa.  
 
Total: 111 atendidos 
 

Teatro CIEE  

Hospital Beneficência                
Portuguesa  

 
Apresentações da Orquestra GerAção Azul e “Sexteto” GerAção Azul: 
 
 Theatro CIEE – Bachiana e GerAção Azul.  
 Salão Nobre da OAB – Palestra Compasso e Descompasso 
 Hospital Beneficência Portuguesa – Apresentação para crianças com câncer 
 Jantar Beneficente “A Música no Tempo” – Clube Roberto Russo 
 Boutique Joaquina Charmosa – Ação de doação de fraldas para ABCD Nossa Casa  
 Confraternização com as famílias do CCA ABCD Nossa Casa Italianos – Unidade  Bom 

Retiro 



  

   

 
 Produção de Conhecimento: SAICA - Auxílio aos acolhidos na melhoria do 

desempenho escolar, por meio  de reforço  individualizado, com tarefas 
escolares. 

        
       Total: 4 crianças e adolescentes 
 
       CCA:   Orientação nas tarefas, pesquisas e trabalhos escolares, utilização da 
       biblioteca,  da sala de   informática e das  salas de aula com os educadores. 
 
      Total: 190 crianças e adolescentes 

 Sempre é tempo : SAICA - Trabalho com as famílias das crianças acolhidas. 
         Metodologia utilizada: Entrevistas, rodas de conversa individuais, redes das  
         famílias  dos acolhidos, com foco no fortalecimento de vínculos, 
         desenvolvimento   pessoal, relacional e profissional. 
         
        Total: 16 famílias 
 
        CCA -  Parceria com os funcionários da Empresa Xingu Agrícola. Doação de 
         cestas básicas mensais, valorizada pelas palestras de formação às famílias das  
         crianças do CCA. 
 
        Total: 60 famílias mensal 
 
 



 

 Tecnologia da Informação: As crianças e os adolescentes utilizam o 
computador como instrumento para a aquisição de conceitos sobre 
qualquer campo do conhecimento; promovendo a inclusão digital.  

 
      Total: 166 crianças e adolescentes – Os computadores ficam 
      disponíveis, mas sempre com a presença de um educador. 
 

 SerenaMente: O projeto funciona com rede de psicólogos, com atuação 
em diferentes linhas  terapêuticas e atendimento  individual. 

      
       Total: 01 criança atendida 



 
 
 

 

 Tarde Beneficente  - 1ª edição  

 
 Feijoada Beneficente 

 
 Almoço Italiano Beneficente 

 
 Tarde Beneficente - 2ª edição  

 
 Jantar Beneficente: “A Música no Tempo” 

  
 
 
 
 

Foram realizados cincos eventos beneficentes, em prol dos projetos  educacionais e sociais. 



 
 
 

 Apresentação “Sexteto” GerAção Azul – Boutique Charmosa Joaquina – Arrecadação  de fraldas e 
produtos  de limpeza. 

 
 Connect Day  – Voluntários da EY  -  Programa  Cyberchase  

 
 26° Edição do Street Rock - Arrecadação de alimentos  

 
 Hilda Araújo, familiares, amigos -  Campanhas de doações e ação de Natal   

 
 Marília Soares e amigos – Café da manhã  e passeios com as crianças e adolescentes 

 
 Grupo Voluntário no Amor  –  Passeios  com as crianças ,  visitas em  asilos e  hospitais ,  com a 

apresentação  do Sexteto GerAção Azul.   
 
 Nanci Fernandes e amigos – Festa de aniversário das crianças  e adolescentes 

 
 Oggi Eventos – Passeios com as crianças e adolescentes 

 
 Teresinha Ferro -  Oficina de Maquiagem para as adolescentes e  famílias  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Nossos voluntários são orientados na forma da Lei 13.297 de 16/06/2016 que alterou o artigo 1º da Lei 9.608 de 18/02/1998. 
 
As "Atividades" são desenvolvidas de forma diária, semanal e mensal. 
 
No "Social", temos o programa de apadrinhamento, onde o voluntário se propõe a suprir as necessidades básicas do afilhado, 
proporcionando passeios e atividades com o objetivo de fortalecimento de conduta. Acolhendo o afilhado de forma afetiva.  
       
Ainda contamos com as datas expressivas a serem determinadas, por exemplo, dia do voluntário, do aniversariante e datas 
comemorativas oficiais. Fica a critério e disposição de cada voluntário a elaboração e execução dos passeios, dos teatros, dos parques e 
dos centros culturais. 
 
Na "Saúde", nossos voluntários, participam de programas de orientação de higiene, e o colaborador sempre acompanha a  criança a ser 
atendida. Quando o voluntário é "médico" ele pode fazer diagnósticos semestrais, com os devidos encaminhamentos. 
 
Na "Educação", nossos voluntários têm vistas voltadas ao acompanhamento e reforço de forma lúdica na área da educação sem concorrer 

com os conceitos disciplinares.     
        
 

Grupo Voluntários do Amor e o Sexteto GerAção Azul no 
 Hospital Beneficência Portuguesa 

 
Ser voluntário da ABCD Nossa Casa é 

muito gratificante e nos traz muita 
alegria. Sempre recebemos mais do 

que damos, e nos sentimos realmente 
em casa. Agradecemos por nos deixar 
participar dessa “História” tão linda. 

                              Tatiana Calixto 
            VA – Voluntários no Amor  



Voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira 
espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário. 
  
Nosso programa de voluntariado se baseia nas nossas crianças e adolescentes, descobrindo seus sonhos para transformá-los em realidade. É 
uma mobilização de pessoas, empresas privadas, que nos atende nas áreas: Social/ Saúde/Educação/Cultura. Tendo como base diár ia, 
semanal e mensal. É de  suma importância na sustentação dos nossos serviços. 
  
Em 2018 contamos com mais de 100 voluntários pessoas físicas, e parcerias com empresas privadas e públicas. 

 
                                 
                               
    
                                                                                    

EY Connect Day  - Construir um mundo 
de sonhos, melhorando a vida das  
nossas crianças e adolescentes. 

Passeio organizado pela empresa Oggi Eventos. Passeio ao cinema, organizado pela Marília Soares 
 e  amigos. 

Passeio organizado pela empresa  
Grant Thournton ao Hopi Hari. 



     Existem várias maneiras de contribuir com a ABCD Nossa Casa. 
 
 

 
 

Ajuda financeira 

Alimentos e produtos de limpeza  

Ação social  com as crianças e adolescentes 

Doação automática Nota Fiscal Paulista 

 Roupas, móveis e outros objetos em bom estado 

 Trabalho voluntário 



 
INCENTIVOS 

FISCAIS 

PESSOA 
FÍSICA 

PREFEITURA PESSOA  
JURÍDICA 

Parceria com a Prefeitura  Municipal De São Paulo, por meio de Termos de Colaboração 

 Doação mensal da EY,  principal doadora. 

. 

 
FUMCAD , Nota fiscal Paulista, Empresas Privadas do Setor de Tecnologia e outros Serviços que farão doações via 
incentivo fiscal ou doações financeiras .  

 

Contribuições mensais:  pessoas físicas ,  aumento significativo dos colaboradores da EY e outras  empresas 
parceiras.  
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 Newsletter 

  Site 
        

 
 
 
 
   
 

         
 

www.abcdnossacasa.org.br 

A ABCD Nossa Casa busca transparência e 
clareza em sua comunicação com  seus 
colaboradores, seus voluntários, seus  
associados e seus  parceiros. 
Por isso, procura manter seu site e redes 
sociais atualizados com notícias, além de 
enviar mensalmente a Newsletter a todos 
os assinantes. 

 



I – Presidente                                                          
Solange Palma Torelli 

 
II - Vice – Presidente 

Maria Teresa Martini Durães 
 

III – Secretária 
Edileuza Bezerra de Lima Longo 

 
IV – Tesoureiros 

1º Maurício Dias Rodrigues  
2º Cláudio Gonçalo Longo 

 
V - Conselho Fiscal 

1. Sérgio Barcelos Dutra de Almeida 
2. Sérgio Marques Assumpção 

3. Ênio Antonio Ferigatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
     

 

 VI Diretoria 
 

 Administrativa  
1- Ivone Ferreira Teixeira 

 
Pedagógica 

1. Suely Aparecida Packer Rodrigues 
 

Psicossocial 
1. Maria Elisa de Castro Gianini 

 





     Renato Moreira 
      Gerente  SAICA 

            Ivan Palma Filho 
            Gestor de Projetos   

    Ivandro Luiz  Bedin 
      Gerente CCA  

Ricardo Albuquerque 
Supervisor Psicossocial  

Caroline da Silva  
Psicóloga  

Gracimar Ferreira  
Assistente  Social  

Eusa Maria 
Auxiliar Administrativo   

Camila Santos  
Assistente Técnica  

Marcelo Vaiano  
Assistente  de RH   

     

   

    Luciana Bandeira 
   Analista Administrativa  



     

Rosa de Oliveira 

     José Eduardo 

          Sabrina Ferro         Tatiana Pinto  

 Boris Bellini  

         Flávia Benhame 

Bruna de Souza Anderson Aparecido      

      Vanderneide Viana  

      Fátima Maria  

                                       
Lúcia Conceição  

   

        Daniele Lira  Audrey de Araujo 

     Edinaldo Bispo Íris Franco 

     Caroline da Silva  

          Renato Loyola  

        Dayse Rosa   

                                         
Rosana Marcelino 

        Silene Bacelar   



           

       
               Edijane Maria     

       
Miralda  Ferreira     Janice  de Souza      José Miguel     Gisele Nascimento 

Fernanda Maria  Maria Wanderléia  Maria  Bezerra  Solange Ferro  

     Célia Adriana  



 
 
  SASF – Serviço de Assistência Social a família –Telecentro.  
  Clube Escola Raul Tabajara – Esporte e piscina. 
  Grupo Voluntários do Amor -  Igreja El Shadai  - Camila  Giongo e  
     Tati Calixto  - coordenadoras – passeios e recreação. 
  Clube Esportivo - Jorge Wilstermann 
  Clube Roberto Russo – Bom Retiro  

 
 

 
 
  Associação Fortunee De Picciotto 
  UBS Barra Funda - Dra.Marília  Milograna Zaneti – Pediatria 
  AACD  - Associação de Assistência à  Criança Deficiente  
  Hospital Cruz Verde  
  Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
 Hospital das Clínicas  
 Ama Boracéia  
  Hospital Vitorino Camilo  
  Derdic -  - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
  Instituto Sedes Sapientiae - Psicológico 
  Centro Atendimento Psicossocial- CAPS   
  Trevo - Vanderlei Biskui - Optica e Laboratório 
   Dentista - Dra. Flávia Pécora   
  Centro de Saúde Paula Souza – Terapia Familiar e Individual    
  Pediatra/ Dermatologista - Dr. Maurício Megale Anderi  
  Setor de Fisioterapia Universidade Mackenzie  

 
 

  

 

ESPORTE E CULTURA 

ÁREA DA SAÚDE 

  
 Escola Estadual Canuto do Val 
  Escola Estadual Marechal Deodoro  
 Escola  Estadual Alberto Torres 
 Centro de Educação Infantil – Raphaela Capelano Dias  
 Centro de Educação Infantil – Alceu Maynard  
 Centro de Educação Infantil - Sonho de Criança  
 Centro de Educação Infantil – Vovó Maria  
 Instituto Dom Bosco – Curso profissionalizante  
 Kumon  
 Cultura Inglesa  
 

ÁREA EDUCACIONAL  

Entre tantos outros parceiros, 
     o nosso muito obrigado! 



 
 
 

Agradecemos a todos por esta grande parceria. Sua empresa também 
pode contribuir  para a transformação das crianças, adolescentes e 
seus familiares. 
 



contato@abcdnossacasa.org.br 
www.abcdnossacasa.org.br 
Facebook: @abcdnossacasa 
Instagram: @abcdnossacasa 

Semear Sonhos para Transformar o Amanhã 


