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CARTA DIRETORA - PRESIDENTE  
Olá,

A ABCD Nossa Casa em 08/04/2021, completou vinte e um anos de muito trabalho. Iniciou um novo ciclo, Maturidade, com ela, o desafio de
enfrentar o COVID 19, que surgiu em 2020, continuou em 2021 e persistiu em 2022.

Com o nosso propósito de Semear Sonhos para Transformar o Amanhã, não esmorecemos, não deixamos nossas crianças/adolescentes e suas
famílias, perderem a esperança dos seus sonhos, diante das incertezas que se apresentavam.

Na realidade pandêmica do Coronavírus passamos por situações desafiadoras. A fome, o desemprego, o medo. Para combater a vulnerabilidade
social, nos preocupamos em suprir as necessidades básicas das nossas 350 crianças e adolescentes, 252 famílias, com doações de Cestas básicas,
Kits de Limpeza e Higiene. Criança com Fome não Sonha e não Estuda.

Todas essas ações só foram possíveis com o apoio incansável de nossa rede de doadores, voluntários e parceiros, que nos ajudaram com doações e
em nossas diversas campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza e proteínas, impactando diretamente na
evolução das condições de vida aos nossos atendidos e para a comunidade de forma positiva.

Nos fortalecemos com a renovação dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretorias com pessoas de diferentes habilidades, que colaboraram
para suavizar esse período de turbulência.

Para recebermos a criançada e os jovens, reestruturamos nossa ABCD, com ambientes acolhedores, bonitos. Estabilizamos o sistema de Gestão Financeira – Quickbooks, novo Plano
de Ação e Comunicação, a manutenção semanal do nosso SITE, adequamos nossa associação dentro dos princípios da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo maior
transparência e segurança para nossa organização e criamos um Plano de Captação de Recursos e o selo ABCD, visto a dificuldade que todos nós enfrentamos.

Paralelamente, seguimos com as aulas online, reforçando ainda mais, o que nos mostrou, um dado positivo, ainda que, pequeno. As crianças, os adolescentes começaram a desenvolver
habilidades perante as aulas assistidas e responderam com vídeos feitos por eles.

Os desafios foram muitos no período pandêmico, para que nossas crianças e jovens com suas famílias não perdessem a esperança e pudessem continuar a sonhar, transformando
momentos ruins em bons. Todos ficamos mais fortes, adquirimos novos conhecimentos, desenvolvemos novas habilidades, até então desconhecidas.

Com esforço, ética, transparência, novamente estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Realizamos nosso objetivo pessoal e atingimos um bem coletivo.

Continuaremos a Semear Sonhos para Semear Transformar o Amanhã.

Boa Leitura!

Solange Palma Torelli
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1- IDENTIFICAÇÃO 
DA ABCD



DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - OBJETIVOS

A Associação Beneficente à Criança Desamparada Nossa Casa, inscrita no CNPJ 03.858.692/0001-00, é uma associação sem fins lucrativos de
direito privado, com autonomia administrativa e financeira, com sede na cidade de São Paulo – SP, localizada na Rua Cotoxó 970, cj 111, tem
como objetivo descrito no seu Estatuto Social:

I- o amparo, proteção, a promoção e a educação a crianças e adolescentes desamparados de ambos os sexos, na faixa etária de zero a dezoito
anos, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, dando-lhes abrigo, alimentação, vestuário, educação e saúde,
educando-os para torná-los capazes de vida útil à sociedade.

II Proporcionar as crianças e adolescentes residentes, à família, bem como, a comunidade carente, a assistência social, recreativa, e cultural,
objetivando desenvolver potencialidades, adquirindo, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, diminuindo a vulnerabilidade social.

III- Responsabilizar-se pela educação integral até os dezoito anos, sendo que nesta idade deverá deixar a casa, podendo a associação assisti-lo
em seu sustento e estudo, a critério da Diretoria, que compreendem a respectiva doação, para a execução e manutenção dos projetos sociais
executados. Para cumprir nossos objetivos, recebemos doações de pessoas físicas e jurídicas, inclusive doações internacionais.

https://abcdnossacasa.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Estatuto-ABCD2021.pdf

https://abcdnossacasa.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Estatuto-ABCD2021.pdf


NOSSA GOVERNANÇA 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luiz Sérgio Vieira Filho
((Presidente)

Armando Lourenzo Moreira
Conselheiro

Andrea Sílvia Cardoso Verotti
Conselheira

Jorge Luiz C. Menegassi
Conselheiro

Maria Elisa De Castro Carra
Conselheira

Pedro Lúcio Siqueira Farah
Conselheiro

Renato Correa Picanço

Conselheiro

CONSELHO FISCAL DIRETORIAS

Carlos Dos Santos Romero
Conselheiro

Sérgio B. Dutra De Almeida
Conselheiro

Sérgio Marques Assumpção
Conselheiro

Solange Palma Torelli 
(Diretora Presidente)

Maurício Dias Rodrigues
(Diretor Administrativo -

Financeiro)

Humberto Tamarini Perez
(Diretor De Captação De Recursos)

Suely Aparecida P.  Rodrigues
(Diretora Pedagógica)



2- NOSSO TIME 

Os nossos 39 colaboradores trabalham com o  mesmo propósito, que é
Semear Sonhos para Transformar o Amanhã das nossas crianças e 

adolescentes

Ivandro Bedin
(Gestor CCA)



3- SOBRE A NOSSA ABCD



Apoio à 252 famílias pertencentes 

às nossas 

350 crianças/adolescentes          

ABCD Nossa Casa, sociedade sem 

fins lucrativos com objetivo de 

amparar, proteger e educar 

crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social.

21 ANOS

De atendimento à crianças e 

adolescentes que se transformaram 

em jovens talentosos e inovadores, 

constituíram família e acreditaram 

nos seus sonhos.

QUEM SOMOS



PROPÓSITO

Semear Sonhos para Transformar o Amanhã.

VALORES

Ética, transparência, compromisso social e com resultado, paixão e 
otimismo, respeito, integridade, cooperação e criatividade.

VISÃO

Ser referência na integração de crianças e jovens na sociedade,
desenvolvendo habilidades, por meio de atividades, sempre tendo

como pilar a EDUCAÇÂO.

MISSÃO

Semear sonhos para transformar o amanhã de crianças, 
adolescentes e famílias que estejam em vulnerabilidade social, 
contribuindo no desenvolvimento humano, formando cidadãos, 

éticos, talentosos e inovadores.



Eu quero 
ser 

Professora

Eu quero 
ser 

Médica 

Eu quero ser 
Jogadora de 

Basquete

Eu quero 
ser 

Jogador de 
Futebol

Eu quero 
ser 

Veterinária

Cuidado! Toda criança tem um sonho. Vamos ouvir a voz da criança?
Vamos ajudar a Semear os Sonhos  e Transformar o Amanhã?



Ajudamos nossas crianças a 
superar seu passado, 

trabalhando com elas no 
presente para transformar 

seu futuro. 

Damos visibilidade das 
nossas crianças para o 
mundo, e do mundo de 

oportunidades que existe 
para elas buscarem. 

Trabalhamos além das nossas 
quatro paredes, abrindo portas

para as famílias. Oferecendo 
suporte para alcance de 

autonomia e desenvolvimento.

ACOLHIMENTO

VISIBILIDADE

TETO DA 
FAMÍLIA

O QUE FAZEMOS?



NOSSOS SERVIÇOS

CCA SAICA

Contraturno Escolar

330 crianças (6 - 14 anos e 11 meses).

CCA – Centro para Crianças e

Adolescentes.

Atendimento 24h

20 crianças (0  a 17 anos e 11 meses).

Serviço de Acolhimento Institucional 

à Criança e   Adolescente.

Objetivo: Acolher e garantir proteção

integral à criança e adolescente em

situação de risco pessoal e social e de

abandono.

Objetivo: Oferecer proteção à criança e

adolescente, em situação de vulnerabilidade

social, por meio de atividades que

desenvolvam habilidades para transformação

do seu amanhã.



NOSSOS VOLUNTÁRIOS 

Em mais um ano de pandemia, nossos voluntários continuaram proporcionando as nossas crianças e adolescentes, em
situação de vulnerabilidade social, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, sonhos, confiança,
para transformarem o seu amanhã.

Desenvolvemos o Projeto Bolando História para crianças, com a proposta de 
proporcionar vivências culturais, lúdicas e educativas, por meio, de livros infantis, 

que ao final se transformam em bolos temáticos e produção de cupcakes, oferecidos na 
merenda. Com esse projeto verificamos a importância do nosso trabalho em dar às 
crianças “asas à imaginação”, fazendo-as sonhar e tornando mais forte o propósito 

de Semear Sonhos Para Transformar o Amanhã.

Gilka Figaro Gattas e Susanne Gattaz – Bolando a História



NOSSO IMPACTO

Mais de 10.000 CRIANÇAS 
ATENDIDAS EM 21 ANOS

53 ADOÇÕES E
71 RETORNOS FAMILIARES

300.000
REFEIÇÕES POR ANO



ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Os projetos da nossa ABCD ficam localizados em São Paulo, no bairro Bom Retiro. 
Atende a Comunidade do Gato, Moinho e Ocupações.



4- NOSSOS PROJETOS



Orquestra GerAção Azul

Educação

Cultura

Inclusão Digital.

Dança

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Comunicação e Expressão Raciocínio Lógico



Social

Esporte

Futebol

Além da economia mensal, nossas 
crianças e adolescentes, aprendem

o valor de como plantar , comer 
verduras, legumes e frutas.

Palestras e cestas básicas
para as famílias.

Melhor Amigo 
Apadrinhamento

Karatê Capoeira 



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

Nossos projetos são alinhados ao nosso propósito de Semear Sonhos para Transformar o Amanhã.

3. ARTESANATO: Beneficia no desenvolvimento da criança motor e psicológico, na concentração, disciplina e criatividade. Nas

questões sociais, a importância do artesanato sustentável, onde são reaproveitados plástico, vidros e outros, propiciando a
valorização pessoal e a confiança em si próprios, realizando tarefas que os tornem reconhecidos pelos outros.

4. CAPOEIRA: Aprimorar diversas condutas psicomotoras, destacando coordenação motora geral, lateralidade, organização de
espaço-temporal. Assim como, desenvolver a resistência, flexibilidade, agilidade, destreza, expressão corporal, resgatando a
autoestima, a ajuda na mudança comportamental, respeitando as diferenças.

1. PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: Incentivar a criança e adolescente ao raciocínio lógico, aprimorar habilidades de
comunicação, através de desafios da vida cotidiana. Contribuir e estimular em atividades escolares, buscando melhor
desenvolvimento, fortalecendo a convivência em grupo e a busca pelo seu sonho.

2.  INCLUSÃO DIGITAL: Capacitar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com a utilização de ferramentas da 
informática na educação, ampliando e diversificando a aprendizagem. Assim, terão maiores oportunidades de igualdade para a vida, 

para inserção no mercado de trabalho e transformação do futuro. 



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

8. HORTA: Estimula o consumo saudável de alimentos e integra diversos tipos de recursos de aprendizagem. Gera fonte de estudo,
observação, exigindo reflexão diária, por parte dos educadores e educandos. Há economia na ABCD, com os produtos vindos
diretamente da horta, que são livres de agrotóxicos, tornando-os refeições mais saudáveis.

.

6. DANÇA: Ajudar a descobrir os limites, desenvolvendo a capacidade de criatividade, o estimulo e a descoberta do próprio corpo.
Contribui para a formação e o desenvolvimento da autonomia, sensibilidade, dicção, memorização. Improvisa a experiência de vida,
ampliando o universo cultural, preparando-os para as atividades profissionais e exercício da cidadania.

7. ORQUESTRA: Leva o aluno a disciplina, respeito, solidariedade, integração social, desenvolvimento da capacidade e do
raciocínio, levando-os ao universo musical e conhecimento de cada instrumento, a hierarquia da batuta do maestro. A nossa
orquestra, GerAção Azul, faz parte da “Inclusão Cultural” da Fundação Bachiana Filarmônica do maestro João Carlos Martins.

9- PALESTRAS COM AS FAMÍLIAS: Discutir e apresentar o significado de resiliência humana, estimular e fortalecer a
capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas.
Identificar interesse, capacidade e potencial de empregabilidade, além de outras possibilidades aos participantes.

5 KARATÊ: Instruir crianças e adolescentes sobre a cultura, a ideologia e a prática das artes marciais como um estilo de vida. Eles
não sentirão a necessidade de ver a prática como um estímulo à violência, mas sim ao contrário. Resolverão questões, tanto da arte
quanto da vida, com tudo o que aprenderam quanto à disciplina e a meditação.



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS

12. MEU CAMINHO: Resgatar a autoestima, a confiança, por meio da produção e elaboração de um álbum individual com fotos,
figuras, desenhos, decalques e escritas, para crianças e adolescentes, onde colocam sua história, seus sonhos e como fazer para
conseguirem realizar, garantindo à criança/adolescente, um registro de sua própria história.

13. PASSAGEM PARA O FUTURO: Fortalecer vivências pautadas em si e no respeito ao convívio com os demais. Estimular o
interesse por atividades e tarefas domésticas de maneira lúdica e educacional. Potencializar interesses e habilidades manifestados
durante o período de acolhimento no SAICA e conhecer a dinâmica do projeto República Jovem.

10. EMPREGABILIDADE :  Inserir o adolescente no mercado de trabalho, promover e resgatar autoestima, facilitar, motivar o 
reconhecimento de potencialidades, auxiliar na relação com o meio, promover a consciência dos direitos e deveres como cidadão e 
fortalecer a autonomia do adolescente.

11.  MELHOR AMIGO – APADRINHAMENTO : Inclusão social para realização do sonho de cada criança e adolescente da ABCD. 
Entendendo que o vínculo socioafetivo e o investimento material, proporcionarão oportunidades de quebrarem a vulnerabilidade 
social. O projeto prevê 3 tipos de amigos, para crianças a partir de 6 anos: Melhor Amigo, Melhor Provedor e Melhor Especialista.



5- PROJETO COVID – NECESSIDADES URGENTES!



Apoio Impacto

Semear 

Sonhos 

Sempre!

Que vivência tiveram nossas crianças, adolescentes e suas famílias na pandemia?

Tiveram o fortalecimento do nosso propósito: Semear Sonhos para Transformar o Amanhã.

Voluntários, colaboradores, parceiros proporcionaram aos nossos atendidos, em

situação de vulnerabilidade social, a integridade física, psicológica, moral e

fortalecimento de vínculos. Por meio de atividades com foco em

Comunicação/Expressão e Raciocínio Lógico puderam amenizar o cotidiano e o

confinamento social.

No Confinamento Social, no desemprego, nos transtornos emocionais e de saúde

física, nossas crianças, adolescentes e famílias, não deixaram de sonhar. Criamos o

Grupo Virtual, onde as atividades eram desenvolvidas; não deixamos faltar

alimentação, seguidas de palestras, capacitação, amenizando a situação e mantendo a

dignidade das mesmas.

Foram ações: doar o nosso tempo, nosso trabalho, o projeto Melhores Amigos

(apadrinhamento), que deram confiança a quem recebe, e nos deram garra, coragem a

prosseguir, mostrando transformar não só o “amanhã” de cada

criança/adolescente/família, como também, o nosso.

+ de 150 voluntários + de 4.084 horas

CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E MENTAL



Resultado da Campanha – 2021 

https://abcdnossacasa.org.br/covida/

Doação de Cestas 

Básicas, Proteínas,   

Kits de Higiene e 

Limpeza   

54.432

Toneladas

15.120
Pessoas Impactadas

3.024
Cestas Básicas 



PESQUISAS DAS NOSSAS 252 FAMÍLIAS

DESEMPREGO  – Com as famílias das nossas crianças e adolescentes o problema continua. O medo, a 

incerteza e o desemprego acompanha a maioria.

Muitas são nossas famílias que continuam desempregadas. Se não receberem o básico para a alimentação, 

difícil recuperar uma vida satisfatória. Junto a isso, realizamos e continuaremos com capacitações, 

palestras, cursos, apadrinhamento e encaminhamentos para a vida laborativa.

• 160 famílias com trabalho informal

• 60 famílias moram em cortiços e 

pensões

• 167 moram nas Comunidades do Gato 

e do Moinho

• 13 famílias conseguiram emprego 

em 2021 - CLT
• Renda Familiar – R$ 600 reais a 

R$ 1.800 mil

• 79 famílias receberam apenas o 

Auxílio Emergencial 

• 25 moram em ocupações



6- ATIVIDADES E RESULTADOS



RESULTADOS - ATIVIDADES QUE TRANSFORMAM O AMANHÃ

Treze (13) famílias conseguiram emprego - Projeto Empregabilidade - com 30 famílias que se encontravam na busca de
trabalho. Com o objetivo de preparo de currículos e orientações para possíveis vagas de emprego.

Dois (2) grupos virtuais: 1) 350 Crianças/Adolescentes - envio das atividades ; 2) 252 Famílias - envios das
comunicações.

Doze (12) Palestras para crianças e adolescentes, colaboradores, voluntários e famílias. 

Quinze (15) - jovens conseguiram o primeiro emprego - Projeto Empregabilidade.

Quatro (4) Melhores Amigos - Projeto Melhores Amigos – Apadrinhamento de Crianças e Adolescentes. 

Cento e Cinquenta (150) - Voluntários que não deixaram de proporcionar as atividades com crianças,
adolescentes, famílias e colaboradores. Cuidaram da saúde mental de todos.



PALESTRAS PARA COLABORADORES

 O Abuso Sexual intrafamiliar e a Violência estrutural

 O Desenvolvimento da Sexualidade da Criança e do Adolescente

 A Prevenção do Abuso Sexual em Crianças e Adolescentes

 Drogas - Da experimentação ao uso recreativo e à Dependência 

 Drogas - Prevenção em Diferentes Contextos

 Drogas -Boas Práticas

 Liderança para Gestores – Max Corrêa

 Construindo um Ambiente Saudável e Empático por meio
da Cultura Generosidade - Cris Zanatta

 Espontaneidade – José Netto

 Construindo times de Alto Desempenho – Voluntários EY

 Comunicação Assertiva – Voluntários EY

 Mediação de Conflitos – Voluntários EY

Horas Técnicas - Psicólogo Edimar Otávio Batista da Costa: 



7- TRANSPARÊNCIA



A ABCD Nossa Casa busca transparência e clareza com seus parceiros, voluntários e

colaboradores.

COMUNICAÇÃO

Atualização diária no Sistema 
de Gestão Financeira –

Quickbooks.

Renovação do Conselho de 
Administração, Fiscal e 

Diretorias. .

Novas parcerias – Grupo GPA / 
Connect Food e Artyeto.

Envio mensal da Newsletter 
para amigos, colaboradores, 

doadores e voluntários

Prêmio Melhores ONGs 2021 –
pela quarta vez

Selo Doar 2022 – pelo sétimo 
ano consecutivo.

Atualização mensal no site 
https://abcdnossacasa.org.br/

Publicação diária 

2.634 seguidores

Publicação diária

1.438 seguidores

Selo ABCD desenvolvido  para 
os parceiros.

https://abcdnossacasa.org.br/


8- SUSTENTABILIDADE



Nossas Demonstrações Contábeis são auditadas pela Grant
Thornton, independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes, previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais pelo
Conselho Federal de Contabilidade .

FONTES RECEITAS

Registros Contábeis e Financeiros – são feitos na integra, corretos e oportunos,
de acordo com os regulamentos contábeis vigentes, elaborados e apresentadas de
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade vigentes à época.

https://abcdnossacasa.org.br/transparencia/

https://abcdnossacasa.org.br/transparencia/


10- CERTIFICADOS



REGISTROS E CERTIFICADOS

01 CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários

02 CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social

03 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

04 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

05 Utilidade Pública Municipal

06 CENTS – Certificado de Regularidade Cadastral no Sistema Municipal Único das

Entidades Parceiras do Terceiro Setor

07 Utilidade Pública Estadual

08 SEADS – SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/

Pró Social –

278/2012 – Sede Administrativa

278/2012 – Unidade Bom Retiro – SAICA

278/2012 – Unidade Bom Retiro – CCA



11- PARCEIROS



QUEM ESTÁ COM A ABCD NOSSA CASA?

Termo de Colaboração 
Patrocínio 

Apoiadores Parceiros Investidores Sociais 



CURSOS PROFISSIONALIZANTES
E PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

. 

1. APD – Apoio Pessoa com Deficiência

2. CAPSi - Centro Apoio Psicossocial – Infantil - Sé

3. Clínica Odontológica Associação Fortune de Picciotto

4. DERDIC – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios

da Comunicação

5. Hospital das Clínicas

6. Hospital Cruz Verde

7. Ótica Freitas

3. UBS Escola Barra Funda

ÁREA DA SAÚDE

1. Escola Estadual Professor Marechal Deodoro

2. Escola Estadual Professor Canuto do Val

3. Escola Vereador Antônio Sampaio

4. EMEF Paulo Emilio Vanzoline

5. CEI – Centro de Educação Infantil Olga Lopes

ÁREA EDUCACIONAL 

Entre tantos outros parceiros, o nosso muito obrigado!

REDE PÚBLICA E OUTROS 

1. IOS – Instituto da Oportunidade Social

2. CEDESP - Instituto Dom Bosco

3. Jovem Aprendiz

4. Cultura Inglesa

5. Camp Pinheiros

6. Jovem Aprendiz Empresa Aguia Branca

7. SEBRAE – Serviço de Apoio as Micros Empresas

8. CIEE – Centro de Integração Empresa Escola

1. Amor em Obras
2. Amigos Solidários
3. Clube Escola Raul Tabajara
4. Chaim Produções – ingressos e patrocínios para teatros e shows 
5. Curso Maquiagem Teresinha Ferro Mk up
6. CE Santana - Balneário Geraldo Alonso
7. Parque de Esportes Radicais 
8. Times For Fum Entretenimento – peças de teatro e shows – Lídia Storino
9. Voluntários no Amor

ESPORTE, CULTURA E OUTROS 



12- COMO AJUDAR 



OUTRAS FORMAS DE APOIAR 

 Percentual de vendas das empresas parceiras para nossa ABCD.

 Divulgação da doação automática da Nota Fiscal Paulista.

 Apadrinhamento de  uma criança – projeto Melhores Amigos.

 Compartilhamento dos nossos posts nas redes sociais.

 Campanha de doação dos colaboradores das empresas parceiras.

 Palestras para nossos colaboradores e nossas crianças e adolescentes.

 Eventos em datas comemorativas em prol da nossa da nossa ABCD.




