Lista de Entidades Sociais:
As informações aqui inseridas tem o objetivo de direcionar os alunos da Universidade
Municipal de São Caetano do Sul no desenvolvimento do senso de cidadania e responsabilidade
social; incentivá-los a contribuir para o desenvolvimento da sociedade através de projetos e planos
de ação de impacto social e de melhoria das condições de funcionamento das entidades sociais,
coletivos ou de instituições.

O que são ONG’s?
A expressão Organização Não Governamental (ONG), nasceu no ano de 1950, no intuito de
designar instituições civis sem vínculo governamental. São principalmente definidas como toda
entidade privada, que não possui fins lucrativos e possui uma finalidade pública, são
formalmente constituídas e autônomas. Tem como características a filantropia e solidariedade.
São classificadas como terceiro setor.

Quais são os setores e como se subdividem?

●

1º setor - Governo;

●

2º setor - Formado pelas empresas privadas com fins lucrativos;

●

3º setor - Constituído pelas entidades sociais sem fins lucrativos e que resolvem problemas
públicos.
Existem ONG 'S que trabalham com diversas causas sociais, resolvendo os mais diversos

problemas. Elas podem apoiar diversas causas sociais, por exemplo: adoção ou doação de
cachorros, direitos humanos, direitos infantis, educação, empoderamento feminino, florestas e meio
ambiente, inclusão através do esporte, inclusão social, patrimônio histórico e cultura, proteção de
animais e saúde, entre outros.
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Como são mantidas as ONG’s ?

As ONG’S buscam formas alternativas para continuar em atividade. E para isso, contam
com o apoio financeiro realizado por pessoas físicas, ou seja, cidadãos engajados e conscientes
com as necessidades da sociedade. São mantidas também por entidades privadas (terceiro setor
ou do empresariado) e até mesmo pelo Governo, que pode fornecer recursos e apoio para
atividades em que ambos possam unir forças. Outra fonte muito comum de financiamento está
em instituições internacionais, em sua maioria da Comunidade Européia.
No ano de 2016, entrou em vigor o marco regulatório das organizações da Sociedade CivilMROSC. Assim, ficou ainda evidenciada uma nova denominação e definição para as organizações
civis que possuem parceria com o Governo; Organizações da Sociedade Civil- OSC.
Tanto as ONGS quanto as OSCIPs são entidades de natureza privada sem fins lucrativos,
que juridicamente sempre são constituídas como Associações ou Fundações. São consideradas
associações aquelas entidades que se formam pela reunião de pessoas em prol de um objetivo
comum, sem interesse de dividir o resultado financeiro entre elas.
●

ONG é toda e qualquer entidade civil que possui como objetivo resolver um problema, sem
objetivo de lucro. As ONg’s podem ter a qualificação, ou não, de OSCIP;

●

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, consistem em uma ONG com
reconhecimento de órgãos competentes (Municipal, Estadual, ou Federal – Ministério da
Justiça, por exemplo). Para alcançar esse reconhecimento e se tornar uma OSCIP, é
indispensável atender todas as exigências e previsões legais.

O que é o Voluntariado?
O voluntariado é uma oportunidade de desenvolver atividades que ajudam instituições
que já existem e que realizam trabalhos sociais incríveis.
Para tal, é importante que você defina a causa que mais se identifica e quer apoiar. Afinal,
quando fazemos um trabalho com o coração, nos dedicamos mais ao objetivo e o resultado é mais
eficiente.

* Dados obtidos de fonte : ONGS no Brasil e ONU
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ENTIDADES SOCIAIS NA CIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL:

SECRETARIA MUNICIPAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO SOCIAL
A SEAIS está organizada em Secretaria como gestão e subdividida em três
departamentos com subdivisões de gerências e coordenações, conforme áreas de
atuação. O Departamento de Assistência Social é que organiza toda a parte
administrativa, financeira e jurídica da SEAIS, para que as ações tenham continuidade e
condições de execução. Os Departamentos de Proteção Social Básica e Especial estão
ligados à coordenação e gerências. Cabem a estes o planejamento, organização e
execução de ações conforme os níveis de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial
de Média Complexidade e de Alta Complexidade, conforme estabelecido pelo SUAS.
SECRETÁRIO: THIAGO MATA
Email : seais@saocaetanodosul.sp.gov.br
Tel : (11) 4233-8921

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realiza trabalho continuado com
famílias, com a finalidade de fortalecer a função protetiva, reduzir a ocorrência de
situações de vulnerabilidade e contribuir com a qualidade de vida da população. É a
porta de entrada para o recebimento de benefícios sociais como:
●

Bolsa Família - Programa destinado às famílias em situação de
vulnerabilidade social, que visa complementação de renda e acesso a
direitos;

●

Programa Auxílio-Alimentação - Benefício concedido pela Prefeitura que
consiste no fornecimento de cesta básica para famílias com renda bruta
mensal inferior ou igual a um salário mínimo nacional vigente;

●
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CAD Único - Cadastro que dá acesso às famílias de baixa renda aos

programas sociais do Governo Federal;
●

Geração de Renda - Realização de cursos e ações que têm por objetivo a
capacitação profissional do munícipe, com foco na geração de renda
familiar;

●

Programa Leite é Vida - Fornecimento de leite em pó para crianças,
adultos e idosos com indicação médica.

CRAS NOVA GERTY
Tel: (11) 4232-1900
Endereço: Rua Nelly Pelegrino, 930, Bairro Nova Gerty
CRAS FUNDAÇÃO
Tel: (11) 4229-8753
Endereço: Rua Heloísa Pamplona, 316, Bairro da Fundação

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
O CREAS tem como objetivo primordial viabilizar o acesso da família a direitos
socioassistenciais, rompendo o ciclo da violência e consequentemente a inclusão na rede
protetiva. Outro serviço tratado nesta unidade é o serviço de proteção social aos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto - Liberdade
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. A Proteção Social Especial de Média
Complexidade deve, além de ofertar acolhimento, desenvolver ações socioassistenciais,
objetivando possibilitar também a reconstituição de vínculos sociais, conquistar maior
grau de independência do indivíduo, sempre apostando no seu empoderamento,
protagonismo e o resgate da sua competência quanto suas possibilidades de proteção e
manutenção do seu núcleo familiar. Esta unidade também desempenha uma articulação
em rede para fortalecer as possibilidades de inclusão da família, do indivíduo, e do
adolescente em uma rede protetiva que possa contribuir para a reconstrução da situação
vivida.
Telefone: (11) 4228-8942
Endereço: Rua Antônio Bento, 180 - Santa Paula
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Conselho Tutelar do Município de São Caetano do Sul (CMDCA)
O CMDCA tem a competência de deliberar e controlar as políticas públicas para a
infância e juventude, a ele devendo ser submetidos projetos e programas das entidades
para aprovação e devida concessão de inscrições ou registros. O CMDCA, o FMDCA
(Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Conselho Tutelar foram
criados em todos os municípios a partir do ECA, oferecendo a possibilidade da
participação da sociedade na formulação e sustentação destas políticas.
E-mail: conselhotutelar@saocaetanodosul.sp.gov.br
Endereço: Rua Bertolino Cunha, 100, Bairro Oswaldo Cruz
Telefones: (11) 4221-1130 - (11) 4221-1733 H.comercial - plantões p/tel: (11) 99813-5076
Horário de expediente: Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h

ASSOCIAÇÃO IRMÃS DA PROVIDÊNCIA - CASA PADRE LUIS SCROSOPPI
Realiza trabalhos socioeducativo, voltados ao cuidado e promoção a vida das
crianças, adolescentes e suas famílias
Tel/FAX: (11) 4221 7740
E-mail: contato@casapadreluis.com.br
Site: www.casapadreluis.com.br
Endereço: Rua Eldorado, 526 – Bairro Prosperidade

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO À CRIANÇA, ADOLESCENTE e FAMÍLIA
Realiza ações socioeducativas.
Tel: (11) 4224-6784/2849-1299
Fax: (11) 4226 5875
E-mail: ponte.valores@ig.com.br
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 579 – Bairro Santa Paula
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ASSOCIAÇÃO PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL
Tem como finalidade atender a todos os adolescentes de 12 a 18 anos que estejam
frequentando escola e seus familiares, que se inscreverem, conforme o regimento
interno. Por meio das atividades desenvolvidas dentro do projeto, espera-se enriquecer o
universo informacional, cultural e lúdico dos (as) adolescentes e apoiá-los em seu
processo de crescimento biopsicossocial. As atividades são complementares e articuladas
à escola visando a socialização e o sucesso escolar.
Os adolescentes participam das seguintes atividades oferecidas pela equipe de
professores e monitores: educação física- atletismo e jogos; música (banda musical);
ordem unida; curso de formação e capacitação do patrulheiro e patrulheira; informática
– básica e profissional; artesanato;administração; dinâmica de grupos; lazer; eventos;
passeios; competições e estágio de aprendizagem.
Tel: (11) 4231-0108 - (11) 4238 5133
Site: www.patrulheirosmirins.org
E-mail: patrulheirosscsul@uol.com.br

Endereço: Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 450 – B. Oswaldo Cruz

GRUPO ESPÍRITA DE TRABALHO MISAIL
Realiza atendimento à Gestante e Nutriz.
Tel: (11) 4224-2314
E-mail: getm@getm.org.br
Site: www.getm.org.br
Endereço: Rua Lomas Valentinas, 263 – B. Santa Maria
(Atendimento à Gestante e Nutriz)

NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO DO MENOR WILSON PRIETO DO LIONS CLUBE DE SÃO
CAETANO DO SUL
Realiza ações socioeducativas.
Tel: (11) 3565 5470/3565 – (11) 5476 - (11) 4231 2102
E-mail: nucame@uol.com.br
Endereço: Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 721 - B. Cerâmica
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NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA MENINO JESUS
Realiza ações socioeducativas.
Tel: (11) 4238-7979 – (11) 4232 2733
E-mail: ncmj@nucleomeninojesus.org.br
Endereço: Rua Justino Paixão, 45 – B. Mauá

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
A Rede Feminina tem como finalidade estatutária a divulgação do câncer visando
sua prevenção e o suporte aos doentes e familiares.
Tel: (11) 4229-2398
E-mail: redefeminina@redefeminina.org.br redefeminina@superig.com.br
Site: www.redefeminina.org.br
Endereço: Rua Rafael Correia Sampaio, 354 – B. Santo Antônio

CASA DA AMIZADE DE SÃO CAETANO DO SUL
Prestação de atendimento à crianças, adolescentes e adultos em diversas áreas. A
instituição tem como foco principal a inclusão do paciente assistido. Os trabalhos
realizados buscam minimizar as situações de vulnerabilidade e amparar a comunidade
com serviços de qualidade com preços acessíveis ou gratuitos.
Tel: (11) 4238-6777 - (11) 4239 5004 - (11) 4232 2141
E-mail: casadaamizade@casadaamizadescsul.com.br
Site: www.casadaamizade.scsul.com.br
Endereço: Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1253 – B. Olímpico

ATTITUDE INSTITUIÇÃO DE ARTES E EDUCAÇÃO
Tel: (11) 4225 1072
Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 598 – B. Santa Paula

8

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL ESPÍRITA “LAR BOM REPOUSO”
Pessoas em situação de rua, idosos, portadores de deficiência física. Faixa etária:
adultos do sexo masculino, acima de 18 anos. O Lar acolhe adultos pobres que
adoeceram ou se acidentaram nas ruas e não possuem um lugar para ficar durante a
convalescença. Pessoas doentes, fragilizadas, sem casa, sem renda, moradores de rua
sem atendimento médico e sem amparo familiar e que teriam de ficar nas vias públicas
correndo riscos de maior agravamento de sua saúde, também são atendidas.
Tel: (11) 4224-1377/4227-5626 Fax: (11) 4224 5120
E mail: larbomrepouso@gmail.com
Site: www.larbomrepouso.com.br
Endereço: Alameda Cassaquera, 227 – B. Barcelona

ABRILAC – ABRIGO PARA IDOSOS LAR DO AMOR CRISTÃO

Serviços oferecidos pelo Abrigo para cada morador:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

alimentação: 6 refeições ao dia. Cardápio definido por nutricionista, quem
acompanha a preparação de cada refeição
Acompanhamento Médico Semanal
Enfermagem
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Assistência Social – interação com idosos e familiares também para fortalecimento
de vínculos
Serviços de Lavanderia
Podologia (trabalho voluntário)
Beleza – corte de cabelos, manicure(trabalho voluntário)

Além destes serviços, o ABRILAC mantém as “portas abertas” para serviços
voluntários esporádicos, entre os quais, serviços prestados por estudantes universitários
que cumprem período de estágio.
Tel/Fax: (11) 4238-0961
E-mail: abrilac@abrilac.com.br
Site: www.abrilac.com.br
Endereço: Rua Marlene, 979 – B. Nova Gerty
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ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ESPÍRITA ANÁLIA FRANCO
Atendimento a Moradores de Rua, Idosos, mulheres doentes c/ crianças
Tel: (11) 4220-3111 - (11) 3565 4791 - (11) 3565 4792 - (11) 3565 4793
Fax: (11) 3565 4794
E-mail: laranaliafrancoscs@uol.com.br
Site: www.laranaliafranco.com.br
Endereço: Alameda São Caetano , 2402 – B. Santa Maria

GRUPO LUZ ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Tel/FAX: (11) 4221-6979
E-mail: grupoluz@superig.com.br
Site: www.grupoluz.org.br
Endereço: Alameda Cassaquera, 250 – B. Barcelona

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÕES DESAMPARADOS - LAR NOSSA
SENHORA DAS MERCEDES
Abrigo para idosos.

Tel: (11) 4220-3207 – FAX: (11) 4220 3125
E-mail: rrosanathomaz@hotmail.com
Endereço: Rua Arlindo Marchetti, 627 – B. Santa Maria
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ABRIGO IRMÃ TEREZA A IDOSOS DESAMPARADOS
Abrigo para Idosos - Amparar idosos, promover saúde, alegria e favorecer o seu
merecido respeito.
Tel: (11) 4238-3231
E-mail: abrigoirmatereza@terra.com.br
Site: https://www.abrigoirmatereza.com.br/

Endereço: Rua Lourdes, 640 – B. Nova Gerty

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SCSUL
Promover e articular ações de defesa de direitos das pessoas com deficiência e
representar o movimento perante os organismos nacionais e internacionais para a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas Apaes, na perspectiva da inclusão
social de seus usuários.
Tel: (11) 4220-1722 - (11) 4220-2102
E-mail: apae-scsul@uol.com.br
Site: https://apaebrasil.org.br
Endereço: Rua Xingu, 175 – B. Santa Maria

AMAS – ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL
(capac. de atendimento/150 Pessoas com deficiência de 15 a 50 anos)
Tel/FAX: 11 4238-1070
E-mail: osemeador@3re.metodista.org.br
Site: http\\3reosemeador.metodista.org.br
Endereço: Rua dos Meninos, 555 – B. Mauá

CENTRO DE INT. FAMÍLIA E AMIGOS DE APOIO AO SURDOCEGO “VITOR EDUARDO”
Atendimento à Pessoa com Deficiência.
Tel: (11) 4220-1862
E-mail: cive@cive.org.br ; margareth@cive.org.br
Site: www.cive.org.br
Endereço: Rua Guaporé, 187 – B. Santa Maria - 09560-390 – São Caetano do Sul – SP
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ENTIDADES SOCIAIS NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Constitui campo funcional da Secretaria de Assistência Social:
I - a formulação, o planejamento, a coordenação, a execução, a avaliação e o
aprimoramento do sistema de gestão da política e dos serviços de assistência social no
Município de São Bernardo do Campo, respeitando os princípios e diretrizes de
participação, descentralização e controle das ações, com o envolvimento e articulação do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e dos Conselhos de Direitos a ela
vinculados, cabendo a ela viabilizar as condições para que esse processo de
aprimoramento se efetive, de modo a cumprir sua missão institucional e, assim, atender
à população usuária com a dignidade e respeito que compõem o escopo do que se
concebe como direito; e
II - complementarmente, a execução da Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, por meio de ações integradas com o Poder Público nas esferas municipal,
estadual e iniciativa privada, com base nas diretrizes da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional.
SECRETÁRIO: ANDRÉ SICCO
Tel: (11) 2630-6630
Email: fundo.social@sãobernardo.sp.gov.br
Site: https://www.saobernardo.sp.gov.br/

12

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
CRAS I
Tel: (11) 4335 – 6982 - (11) 2630 – 6542
Endereço: Rua Tiradentes 1555 – Montanhão/Ferrazópolis
CRAS II - Alves Dias/ Vila Ferreira
Tel: (11) 4109 – 9880 - (11) 2630 – 6547
Endereço: Rua João Batista Capitânio 160 – Jardim Esmeralda
CRAS III – Alvarenga/ Batistini
Tel: (11) 2630 – 6538 - (11) 4367 – 2539
Endereço: Rua Ministro Nelson Hungria 134 – Sitio Bom Jesus
CRAS IV
Tel: (11) 2630 – 0464
Endereço: Rua amazonas 460 - Riacho Grande
CRAS V
Tel: (11) 2630-6660 (11) 2630-6715
Endereço: Rua Antônia Benedita do Nascimento 02 – D.E.R - centro

CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social
Tel: (11) 2630-6661
Endereço: Avenida Redenção, 271 Centro

CRAM - Centro de Referência e Apoio à Mulher
Tel: (11) 2630-7021
Endereço: Rua Dr Flaquer , 208, 2º andar – Centro

ABAS - Associação Belenzinho de Assistência Social
Tel: (11) 4121-5470
Site: https://abassocial.org.br
Endereço: Av. Luíz Pequini, 1834 (10,43 km) 09780-250 São Bernardo do Campo, SP
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ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Apoiar crianças, adolescentes e jovens que se encontram em vulnerabilidade,
impulsionando seu desenvolvimento e autonomia em um ambiente familiar e
comunitário protetor.
Tel: (11) 5574-8199 - (11) 4003-6543
Site: https://www.aldeiasinfantis.org.br
Endereço: Rua Maracaju, 26 Vila Mariana

AAS- Associação Metodista de Ação Social
Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições. Serviço realizado com grupos, organizado de modo a ampliar trocas culturais
e de vivências. Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade e incentivar a
socialização e a convivência comunitária.
Site: amascandidomota.org.br
Email: candidomota@hotmail.com
Endereço: R. das violetas, 225 - Jardim das Flores

APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Bernardo do Campo
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Bernardo do Campo
garante o direito e igualdade social aos portadores de necessidades especiais buscando a
melhoria enfatizada nos aspectos físicos, educacionais e emocionais. Esse trabalho só é
possível com a interação da APAE com a sociedade onde cada um tem um papel
fundamental nessa missão.
Tel: (11) 2598-6851
Site: https://www.apaesbcampo.com.br/
Endereço: R. Ângelo Dusi, 258 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, 09725-270
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APOIO - Associação Auxílio Mútuo da Região Leste
Tel: (11) 3361-5900
Site: https://www.apoio-sp.org.br/
Endereço: Avenida Duque de Caxias, n° 325 - 2° andar - Campos Elíseos, São Paulo – SP CEP
01214-100

ASIITE - Associação Santo Inácio Para Integração do Trabalhador Especial
ASIITE é uma instituição do terceiro setor, fundada em 1983 como Oficina
Abrigada de Trabalho — OAT por um grupo de pais e com o apoio da Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo. Atendia a jovens a partir dos 18 anos e a adultos
de ambos os sexos, que apresentavam basicamente a condição de deficiência intelectual,
associada ou não a outras deficiências.
Tel: (11) 4343-5466 - (11) 4357-4069
Email: asiite_associacao@yahoo.com.br
Site: https://asiite.org.br
Endereço: Rua Noruega, 126 - Jd. Santo Ignácio - São Bernardo do Campo – SP - CEP: 09861-430
Rua das Flores, 1000 – B. Batistini – São Bernardo do Campo – SP - CEP: 09842-070

ASIMD – Assistência Social irmã Maria Dolores
Desenvolvem ações socioeducativas buscando a integração social, trabalhando a
autoestima, o respeito, o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.
Tel: (11) 4173-2636
Email : contato@asimd.org.br
Site: https://www.asimd.org.br
Endereço: R. Pedro de Tolêdo, 147 – Paulicéia - São Bernardo do Campo - SP
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ASPAS- Associação Presbiteriana de Assistência Social Creche Betel
Atende as crianças do bairro, promovendo situações de aprendizado e lazer procurando
cada vez mais servir melhor e um maior número de famílias.
Tel: (11) 4335-5791
Email: contato@crechebetel.org.br
Site: https://crechebetel.org.br/quem-somos/
Endereço: Av. Marques de barbacena, 40 Jd Silvina – SBC cep: 09791-120

ASSISBRAC- Assistência Beneficente de Resgate e Amparo à Criança
Transformar a atual situação social familiar em uma situação de vida mais
favorável, trabalhando a auto estima e o profissionalismo, atendendo à família de
forma a suprir as suas necessidades físicas e psicológicas, desenvolvendo um espírito de
união e compreensão na sociedade familiar juntamente com a cidadania.
Tel: (11) 4392-7492
Site: http://www.assisbrac.org.br/
Endereço: Rua dos Macucos, 14 Pq. dos Pássaros - S. B. Campo

Associação Assistencial “Carlos Henrique Thomaz”
Projetos desenvolvidos: serviço de convivência e fortalecimento vinculos. missão
de oferecer assistência às famílias da comunidade através do fornecimento de cestas
básicas, atividades de fortalecimento de vínculo com a família, alimentação, tratamento
dentário por profissionais voluntárias, teatro, dança, oficina de costura, cursos e muito
mais.
Tel: (11) 4109-9178
Site: https://pt-br.facebook.com/aacht.org.br
Endereço: R.Vitório Médici, 82 Bairro Assunção SBC
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Associação Beneficente Cantinho da MEIMEI
Tem como principal missão acolher crianças, garantindo para elas o acesso à
educação, saúde e bem estar, além de promover as condições necessárias para que estas
crianças retornem para a família de origem/extensa, ou quando esgotados todos os
recursos, a colocação em família substituta.
Tel: (11) 4354-8082 - (11) 4101-8609/99898-3021
Site: https://cantinhomeimei.org.br/
Email: contato@cantinhomeimei.com.br
Endereço: R.Prof Osvaldo Coneglian , 1 Riacho Grande - S.Bernardo Campo

Associação Beneficente Lar do Progredir Infinito – Casinha
Prestar atendimento sócio assistencial de forma integrada às políticas setoriais,
visando proteção e promoção da família e oferecendo apoio aos programas de inclusão
produtiva.
Tel: (11) 4361-3558
Email : casinha@casinha.org.br
Site: http://casinha.org.br/contato/
Endereço:: Rua da Penha, nº 205 - Paulicéia - São Bernardo do Campo - SP

Associação Beneficente SHEKINAH
Projetos desenvolvidos: creche pequeninos do futuro /avante cidadão/renascer e
família em movimento.
Tel: (11) 2758 0779 - (11) 4361-1569
Site: https://www.ab-shekinah.org.br/
Endereço: Av. Taboão, 3972 Taboão S. Bernardo do Campo

17

Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania
Promover a formação e conscientização política e cidadã e o acesso à cultura,
inclusão digital, formação e qualificação para o trabalho e fomentar a economia
solidária.
Tel: (11) 4127-0866
Site: https://www.padreleo.org.br/contato
Email: padreleo@padreleo.org.br
Endereço: R.Padre leo Commissari, 261 Jardim Silvina - S. Bernardo do Campo

Associação São Luiz
Projeto para crianças de 0 a 15 anos, com atividades pedagógicas , recreativas e
psicossociais. Fundada em 1958 pelo Rotary Clube São Bernardo do Campo, é uma
entidade filantrópica sem fins lucrativos, que abriga crianças, onde proporcionamos
assistência social, psicológica, material, médica, odontológica, escolar e cidadania.
Tel: (11) 4330-1878
Site: https://associacaosaoluiz.org.br/fale-conosco/
Endereço: Rua Miguel Arco e Flexa, 41 - Vila Euclides, São Bernardo do Campo

CAMP SBC- Centro de Formação e Integração Social
Site: http://campsbc.org.br/
Email: sheila.martins@camp.sbc.org.br e elisete.bonani@campsbc.org.br
Endereço: R. Suécia, 500 B.Assunção - S.Bernardo Campo Tel: (11) 4344- 2300
R.Francisco Monteiro, 2940 B.Santa Luzia - R.Pires Tel: (11) 4344-2300
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Associação Brasileira de Ação social Cristã- Centro de Apoio Mão Amiga
Desenvolve atividades sócio assistenciais e sócio educacionais com crianças,
adolescentes e jovens visando o protagonismo social e o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários de cada atendido.
Tel. (11) 4336-3416
Site : www.centrodeapoiomaoamiga.com.br
Endereço: R.Paraguaçu, 150- Jardim Thelma Km 12,64 - S.Bernardo do campo -

CASA- Comunidade de amparo social e asilar
Instituição de longa permanência para idosos.
Tel: (11) 4354-7279
Site: https://pt-br.facebook.com/comunidadedeamparosocialasilar
Endereço: Av. Coração eucarístico de JESUS, 300 Riacho grande km 19,51

Casa das Crianças Menino Jesus/ Congregação de São João Batista
Projeto desenvolvido: área da educação e religião.
Tel: (11) 4341-6006
Site: http://casadascriancasmeninojesus.blogspot.com/
Email contato: casadascriançasmeninojesus@gmail.com
Endereço: R.Dr. José Oriá, 444 Jardim Gagliardi - S. Bernardo Campo

Casa de São Vicente de Paulo – Jardim dos Velhinhos do ABC
Tel: (11) 4109-5099
Email : cdsvp@terra.com.br
Site: https://www.facebook.com/cdsvpjardimdosvelhinhosdoabc/
Endereço: Estrada dos Alvarengas, 999 B. Assunção
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Casa dos velhinhos Dona Adelaide
Promover a qualidade de vida e inclusão social da pessoa idosa em situação de
vulnerabilidade através de moradia e atividades sociais.Ampliar a visibilidade e
reconhecimento da Instituição, como referência no acolhimento institucional de idosos
vulneráveis, visando a auto sustentabilidade. Humanização; Manutenção e Inclusão
Social; Respeito Ético no Exercício da Atividade pelos Funcionários e Voluntários e
Transparência da Gestão.
Tel: (11) 4123-1504 - (11) 4123-9456
Email: contato@velhinhosadelaide.org.br
Site: http://velhinhosadelaide.org.br
Endereço: R. Príncipe Humberto, 250 - Centro, São Bernardo do Campo

Casa Transitória dos Servidores de Maria
Nossas atividades criam condições para que as crianças e os jovens superem as
limitações impostas pelo meio em que vivem e conquistem autonomia de pensamento e
de ação para trilhar seus próprios caminhos de vida e que descubram suas
potencialidades como transformadores sociais. Com o Projeto Ciranda Transitória as
crianças e os adolescentes não são separados por faixa etária para que compreendam
quais são as nossas diferenças que nos unem e que sempre há possibilidades de
aprender com o outro e também ser um transmissor de conhecimento. Desta forma,
estimulamos suas habilidades individuais e ampliamos seus conhecimentos por meio das
experiências práticas vivenciadas nas oficinas e em ações nas ruas (comunidade local),
ativando seu poder de transformador social.

As oficinas acontecem a partir da

integração entre práticas educacionais e atividades de intervenções socioculturais na
comunidade. Desde os 06 aos 15 anos, as oficinas baseadas nos princípios da Educação
Democrática, oferecem atividades com foco em três eixos:
●

Corpo,

movimento

cooperativos);
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e

sociedade

(capoeira,

ludicidade

e

jogos

●

Transformador social (jogos cooperativos e intervenções sociais);

●

Arte e cultura (música, teatro, artes visuais);

●

Socioeducativo (comunicação, inglês e literatura).

Tel: (11) 4399 2077
Site: http://www.ctservidoresmaria.com.br/
Endereço: Rua Cabral da Câmara, 185 - Planalto – São Bernardo do Campo

Centro Comunitário das Crianças de Nossa Senhora de Guadalupe do Jardim Laura
Promover ações socioeducativas e culturais às crianças, adolescentes e suas
famílias para que possam atuar como cidadãos ativos, criativos e críticos.
Tel: (11) 4358- 4162
Site: http://centrocomunitarioguadalupe.org/
Instagram: @cccdeguadalupe
Endereço: Rua Madre Maria Inês Tribiolli, 30 Jardim João de barro – SBC

Centro Cultural Afro Brasileiro Francisco Solano Trindade

Atua na valorização da cultura afro-brasileira nos territórios periféricos, com as
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias para que tenham condições de defender os
seus direitos.
Tel: (11) 95832-1072 (11) 4338-2198
Email: adm@solano.org.br e tdh@solano.org.br
Endereço: Av. Das rosas, 304 jardim Maria cecília - S.Bernardo do Campo
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Centro social Maximiliano Kolbe
Espaço de acolhida, espiritualidade e promoção humana. Oferecendo diversas
atividades, palestras às crianças e adolescentes, como também suas famílias
Tel: (11) 4101-7895
Site: https://pt-br.facebook.com/centrosocialmaxkolbe/
Endereço: 6242, Estrada do Rio Acima - Riacho grande

CRAMI – Ficar de Bem
Atendimento
e
prevenção
a
situações
de
violência
contra
crianças e adolescentes e autores da violência pelo projeto Fênix. Missão: transformar a
vida de crianças e adolescentes, protegendo-os de situações de risco e violações de
direitos.
Tel (11) 4123-1751 - (11) 4051-1234
Email : saobernardo@ficrdebem.org.br
Site: https://ficardebem.org.br/ paf.dia@ficardebem.org.br
Endereço: R. Ângelo Duzi, 47 Vila Deise S. Bernardo do Campo - SP
Rua São Francisco de Assis, n º 366 – Centro – Diadema/SP

Creche jesus de Nazareth
Projeto desenvolvido: atendimento infantil, creche e serviço social.
Tel: (11) 4357-9481
Endereço: Rua Elizabeth Lobo Garcia, 1315, Jardim Las Palmas
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Criança Vida Nova
Público alvo: crianças e adolescentes.
Tel: (11) 4358-2244
Email : criancavidanova2019@gmail.com
Site: https://www.instituicaocriancavidanova.org/
Endereço: R.Dom Oscar Romero, 146 Jardim das Orquídeas - S.Bernardo do Campo

Fraterno Associação Assistencial
Recebe crianças de 0 a 3 anos, onde cuidamos e educamos focados na parceria
com a família e com o apoio da Fraterno Associação Assistencial. Apoiamos as famílias
em situações delicadas, com diversos programas de apoio para fortalecer os vínculos de
convivência e afeto no lar e na sociedade.
Tel: (11) 2356-0340
Site: https://fraternoassociacao.org.br/
Endereço: Estrada dos alvarenga, 1422 Km 14,27 S.Bernardo do Campo

Grupo Assistencial Boréia:
Público alvo: crianças, adolescentes e idade adulta (18 a 59 anos)
Projeto desenvolvido: acolhimento social /Serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos (18 a 59 anos);
Projeto brincar atende crianças de 0-5 anos e 12 meses;
Projeto crescer - crianças/adolescentes de 6 á 14 anos e 12 meses.
Tel: (11) 3424-8841 unidade I , (11) 4122-2684 unidade II
Email: gaboreia@bol.com.br
Site: https://www.boreia.org/contato
Endereço: R.minas Gerais , 33 Parque São Bernardo – unidade II - R.João escudeiro, 115 Jardim
Maria Adelaide - S.B.C unidade I

IAIP- Instituição Assistencial Irmão Palminha
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Projeto desenvolvido: atendimento sócio assistencial e proteção básica com foco
SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) Público alvo: famílias em
situação de vulnerabilidade exclusão e risco social.
Tel: (11) 4390-9699
Email: secretaria@iaip.org.br
Site: https://www.atados.com.br/ong/iaip-instituicao-assistencial-irmao-palminha/sobre
Endereço: R.benedito Conrado Filho, 65 São Bernardo do campo SP

IAM - Instituição Assistencial MEIMEI
Oferece suporte social a crianças, adolescentes, famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade social e/ou econômica, residentes em comunidades localizadas em áreas
de forte incidência de tráfico de drogas e de violência urbana, nas cidades de São
Bernardo do Campo e Diadema, região metropolitana de São Paulo.
Projeto desenvolvido: transformação social sistêmica pela educação.
Tel: (011) 4176-8600 - (11) 9 8943-2846
Emails: contato@iam.org.br e voluntariado@iam.org.br
Site: https://www.iam.org.br/#contato
Endereço: R.Francisco Alves, 275 - Vila Pauliceia

Grupo de Amor à Vida - Bezerra de Menezes- GAAVI

Promove, desenvolve, acompanha projetos na área de assistência social. Projeto
desenvolvido: assistência filantrópica, portadores de transtornos mentais e síndrome de
dependência química e pessoas portadoras de AIDS.
Tel: (11) 4344 2220 - (11) 4344 -2222
Emails: bezerrademenezes@bezerrademenezes.org.br
Endereço: R. batuíra, 400 bairro Assunção - S. Bernardo do Campo
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Instituto Cativar
Projeto desenvolvido: serviço assistencial a adolescentes com parceria/cooperação
com CRAS da cidade - atividades artísticas e de funcionalidade. Missão: Contribuir para o
desenvolvimento social, educacional e cultural de crianças, jovens e adultos para que
possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades.
Tel: (11) 4343-5382 - (11) 9 7160-4727
Emails: contato@institutocativar.org.br
Site: https://institutocativar.org.br
Endereço: R.João XXIII, 307 Vila Alves Dias S. Bernardo do Campo

Instituto Geração Futura
Público alvo: famílias em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes e
adultos a partir de 18 anos. Projeto desenvolvido: atende famílias , situação de
vulnerabilidade e serviço de convivência projeto mão na massa para mulheres a partir
dos 18 anos. Aulas de dança, circuito funcional adulto a partir dos 18 anos. Dança e
ballet para crianças / adolescentes de 04 a 17 anos.
Tel: (11) 4101-4448 - (11) 9 8613-6470
Email: geracaofutura1@gmail.com
Site: https://www.geracaofutura.org/
Endereço: R.Valdomiro Luiz, 45 Bairro Demarchi – S. Bernardo Campo

Instituto Jêsue
Possibilitar a Inclusão e Transformação Social para a População em Situação de
vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais através de Ações Integradas de Assistência
social, Educacional, Cultural, Promoção da Saúde e de Garantia e Defesa dos Direitos
Humanos e Sociais.
Tel: (11) 4178-4422
Site: www.institutojesue.org.br
Endereço: R .Camargo, 184 Vila Paulicéia
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INAI - Instituto nacional de assistência Integral
Público alvo: crianças e adolescentes. Projeto desenvolvido: objetiva apoiar ,
incentivar , desenvolver e promover saúde, educação e ciência e tecnologia. A assistência
social e a defesa , preservação e conservação do meio ambiente e da vida.
Tel: (11) 2786-8388 / 4163-2443
Emails: inai@inai.nt.br
Site: https://inai.net.br/
Endereço: R.Bom Jardim, 89 Vila baeta Neves

Lar da criança Emmanuel
Público alvo: crianças e adolescentes. Projetos desenvolvidos:

●

●
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Internato: Até a década de 80, recebia crianças órfãs em regime de internato,
recebendo todo o apoio, incluindo alimentação, assistência médica e odontológica,
psicológica e pedagógica, além de muito carinho.
Creche: a proposta da creche era voltada para a guarda, segurança e cuidados das
crianças cujas mães trabalhavam. A partir de 2003, o Lar Emmanuel ampliou sua
proposta educacional baseando-se nos referenciais Curriculares Nacionais da
Educação Infantil e na Proposta Curricular de São Bernardo, que integra o cuidar
e o educar.

●

Trabalho com grupos socioeducativos (Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e Ações Complementares) no intuito de fortalecer as famílias da
comunidade, fornecendo-lhes suporte psicossocial.

●

Jornada Complementar (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e
fornece atividades lúdicas, esportivas e culturais, sempre incentivando uma
atitude positiva sobre seu cotidiano, frisando o protagonismo infantojuvenil, o
reconhecimento dos educandos enquanto sujeitos de direitos capazes de construir
sua própria história, promovendo mudanças na comunidade.

Tel: (11) 4109-8775
Email: lardacriancaemmanuel@terra.com.br
Site: https://www.laremmanuel.org.br/contato
Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955

Lar da mamãe Clory
Público alvo: crianças /adolescentes e idosos. Projeto desenvolvido : objetiva dar
poder a educação, igualdade e compaixão pelo outro.
Tel: (11) 9 9982 9267 - (11) 4109-2773
Email: diretoria@mameclory.org.br
Site: www.mamaeclory.org.br
Endereço: R.francisco Visentainer, 438 - Vila Assunção

Lar Escola Pequeno Leão
Acolher, reintegrar na família de origem ou substituta, promovendo autonomia a
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, encaminhados pela Vara da
Infância e Juventude de São Bernardo do Campo.
Tel: (11) 4109-4001
Site: https://larpequenoleao.org.br/
Endereço:. R.francisco Visentainer, 610 Vila Assunção

Lar maria Amélia Associação Assistencial
Atender as crianças e suas respectivas famílias, assegurando-lhes um trabalho
sócio-educativo, visando o bem estar social das mesmas, para que possam ser agentes
transformadores da sociedade.” Visão “Ser uma creche referência pela qualidade no
atendimento e garantir a inserção da família como co-autora deste processo
Tel: (11) 4343-4848
Site: https://crechelarmariaamelia.org.br/
Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Assunção
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Mat- Movimento Amor e Trabalho
Público alvo: crianças de 6 anos, este ano estamos atendendo crianças de 3 a 6
anos, e suas mães ou responsáveis. participam de forma lúdica: brincam, jogam, assistem
desenhos ou filmes, etc. E seus responsáveis participam de oficinas de geração de renda,
onde aprendem: pintura em tecido, bordado em ponto reto e creche, pintura em vidro e
madeira
Tel: (11) 4362-2268
Endereço: Av. Ministro Osvaldo Aranha, 112 Rudge Ramos
Instagram: @matmovimentoamoretrabalho

Núcleo de Apoio do Pequeno Cidadão
A Organização da Sociedade Civil (OSC) Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão,
fundada em 2002, desenvolve ações sócio-educativas com crianças, adolescentes e
adultos moradores de bairros de maior vulnerabilidade social da cidade de São Bernardo
do Campo - SP através de suas instalações e projetos junto às escolas municipais.
Tel: (11) 4367-1288
Email: pequenocidadao@pequenocidadao.org.br
Site: https://www.pequenocidadao.org/
Endereço: rua Tietê, 1285 Rudge Ramos

Obras Sociais São Pedro Apóstolo
Projeto desenvolvido: atende no âmbito da assistência social e da Educação
Infantil. Sem fins lucrativos, busca o desenvolvimento e proteção da infância, pautada
no respeito e amor ao outro.
Tel: (11) 4198-3736
Site: https://osspa.org.br/
Endereço: R. Ana Maria, 123 Vila Santa Luzia - SBC
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Organização Skate Solidário
Trabalho de inclusão social com foco no esporte, cultura e educação
Tel: (11) 3412-8808 - (11) 2786-7193
Email: faleconosco@skatesolidario.org.br
Site: https://www.skatesolidario.org.br/
Endereço: Rua.Dr. Cincinato Braga, 278 Planalto – SBC

Projeto Caridade - Associação de Amparo Social
Público alvo: Atualmente a ênfase do trabalho realizado, se dá para idosos,
adultos, adolescentes e crianças de famílias com renda sócio econômica deficitária e
decorrentes de vulnerabilidade social.
Projeto desenvolvido : Implantar e desenvolver projetos nas áreas de ação social,
cultural, lazer,esportes, artes, iniciação e capacitação ao trabalho profissionalizante,
empreendedor e cooperativo. Promover ações que incentivem a proteção, o
fortalecimento de vínculos familiares, a garantia e acesso a direitos sociais do público
atendido.
Tel: (11) 4930-2326
Email: projetocaridade@projetocaridade.com.br
Site: http://projetocaridade.com.br/
Endereço: R. Araújo Viana, 23 Ferrazópolis - SBC

SEMEA- Sementes do Amanhã
Perfil dos usuários: pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; crianças
e adolescentes com idade entre 06-15 anos e idosos maiores de 60 anos.
Projeto desenvolvido: constituindo-se inicialmente de apoio assistencial a famílias
de baixa renda. O atendimento, reunia orientações e encaminhamentos diversos nas
áreas: jurídica, previdenciária, educacional, saúde e nutrição.O projeto oferecia às
famílias, apoio psicossocial e recursos eventuais como: cestas de alimentos, remédios,
roupas, enxovais para bebês e encaminhamentos para empregos.
Objetivo: Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e
autônomo. Assegurar espaço de encontro, de modo a promover a sua convivência
familiar e comunitária; Detectar necessidades e motivações e desenvolver
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potencialidades e capacidades para novos projetos de vida. Propiciar vivências que
valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e
decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social.
Tel: (11) 4354-7303
Email: falecom@semea.org.br / semea.financeiro@gmail.com
Site: http://www.semea.org.br/wpsemea/quem-somos/
Endereço:R. Rosa Inez Pinchiaro, 393 Finco – SBC

Sociedade Fraternitas de São Bernardo do Campo

Promove o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida de pessoas e
famílias, que encontram-se em estado de vulnerabilidade social, por meio de ações,
projetos e programas socioeducativos.
Tel: (11) 4337.5995
Email: fraternitas@terra.com.br
Site: http://www.semea.org.br/wpsemea/transparencia-social/
Endereço: Rua Giacinto Tognato, n° 293, Baeta Neves, São Bernardo do Campo – SP
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ENTIDADES SOCIAIS NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTO ANDRÉ SP

SECRETÁRIO: MÁRCIO CHAVES PIRES
Tel: (11) 4433-0170 - (11) 4433-0190
Email: lbalmeida@santoandre.sp.gov.br

Instituto Monsenhor José Benedito Antunes
Público alvo: adultos. Projeto desenvolvido: Programa casa mais vida – Resgatar a
dignidade de adultos e idosos relegados ao descaso e excluídos da vida social. Residência
inclusiva: garantir a proteção integral propiciando o desenvolvimento das atividades da
vida diária.
Tel: (11) 4421-8104 - (11) 4473-3425
Email: contato@imantunes.org.br
Site: https://www.imantunes.org.br/
Endereço: Av. Dr. Erasmo, 586 Vila Assunção
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ÁGAPE NÚCLEO DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Público alvo: crianças e adolescentes. Projeto desenvolvido Promover
integralmente adolescentes, jovens e adultos dependentes químicos e seus respectivos
familiares, e/ou pessoa em situação de risco pessoal e social, contribuindo com sua
dignidade e pleno exercício da cidadania”.A partir de 2002, a Ágape passou a executar
também o atendimento a adolescentes infratores, por meio da medida socioeducativa de
liberdade assistida, em convênio com a Fundação Casa (ex-Febem). A entidade destaca-se
ainda pelo conjunto de ações educativas e preventivas que realiza junto a empresas,
escolas, associações e outras organizações interessadas, incluindo palestras, consultorias,
implantação de programas preventivos, treinamentos de equipes, promoção de
campanhas e elaboração de materiais didáticos voltados para questões da dependência
química.
Tel: (11) 4452-1199/4437-2288
Email: agape.org@terra.com.br
Site: www.agapebrasil.org.br
Endereço: Avenida industrial, 139

AIPA- ASSOCIAÇÃO ITALIANA PRÓ ADOÇÃO
Tel: (11) 44276979
Email: anpomiza@uol.com.br
Site: não tem site próprio
Endereço: Av. José Caballero - 277 - sala 15

ASSOCIAÇÃO DEFICIENTE AUDITIVO VISUAL DEFIC.AUDITIVA ADAVIDA
A ADAVIDA é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, fundada em
07/08/1997 por mães de surdos insatisfeitas com os serviços e recursos do atendimento
educacional, sociais e de saúde voltados aos surdos e deficientes auditivos da região do
ABC Paulista, pois seus familiares levavam seus filhos para serviços de outras cidades
que possuíam atendimentos especializados.
Projeto desenvolvido: Nossa finalidade social é atender surdos, deficientes
auditivos, surdos-cegos, deficientes visuais entre outras deficiências, independente do
sexo ou idade, sem restrição de logradouro nas áreas de: estimulação precoce,
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, assistência
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social, grupo reflexivo de famílias e de apoio; propagar e estimular a comunicação em
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e em Braille, com abordagem bilíngue (LIBRAS e
Língua Portuguesa), através da prestação de serviços de intérprete de LIBRAS, cursos de
LIBRAS e Braille; bem como consultoria em empresas para dar suporte na acessibilidade
da pessoa deficiente. Também realizamos encaminhamentos gerais aos recursos
comunitários nas áreas de neurologia, otorrinolaringologia, odontologia, exames
médicos, etc. e inserção de deficientes no mercado de trabalho, esportes e atividades
culturais.
Tel: (11) 4509-41117 - (11) 3439-0549 - (11) 95618-7145
Email: associacaoadavida@yahoo.com.br
Site: https://www.adavida.org.br/fale-conosco
Endereço: Avenida andrade neves, 299 Vila Helena

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE CAMILÓPOLIS
Tel: (11) 4461-3996
Email: carlotaf@uol.com.br
Site: https://m.facebook.com/profile.php?id=510421515828379
Endereço: rua Boa Vista, 860 Vila Camilópolis

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ
Associação civil, de direito privado, de finalidade filantrópica e sem fins
lucrativos. Fundada em 1983 por padres Somascos para atender às necessidades da
região mais empobrecida de Santo André. Desde então mantemos a Creche São Jerônimo
que atualmente atende a 155 crianças de zero a 3 anos e 11 meses de idade.
Tel: (11) 4974-6190 - (11) 4972-3814
Site: https://aaejardimsantoandre.wixsite.com/crechesaojeronimo/contato
Email: aaejardimsantoandre@gmail.com crechesaojeronimo271@gmail.com
Endereço: Rua Florianópolis, 270 - Santo André - SP
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ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

A ABEAS tem como missão: Acolher, Assistir e Educar a criança, o adolescente e o
jovem por meio da formação integral, humanista e cristã; proteger e amparar o idoso,
primando pela qualidade e excelência das tarefas que essa missão exige.
Tel: (11) 4425-1704 - (11) 4903-9000
Site: http://redebeneditina.org.br/resp_social.php
Endereço: R. Manduri, 68 Jardim Paraíso

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADÃ DE SANTO ANDRÉ
Objetivo: manter nossos educandos distantes da rua e da ociosidade nociva,
promovendo o acompanhamento e orientação educacional às atividades socioeducativas
de modo a propiciar condições que os auxiliem em seu desenvolvimento biopsicossocial,
contribuindo para a formação de cidadãos cientes de seus direitos e deveres, dentro de
padrões estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tel: (11) 4432-1640
Email: abccsa@abccsa.com.br
Site: http://abccsa.com.br/
Endereço: Rua Silveiras, 508

ASSOCIAÇÃO CAC CENTRO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO DO ABC
Projetos desenvolvidos:
●
●
●
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Atendimento médico gratuito, com dia e hora agendados (fisioterapia, exames de
diagnósticos, psicologia.)
Orientação jurídica por profissionais voluntários nos ramos de atividades cível,
criminal, trabalhista e previdenciário.
Banco de empregos, unidades de educação, cursos profissionalizantes e de
qualificação. O objetivo dos cursos é a capacitação profissional visando o ingresso
no mercado de trabalho. Além de organizar e promover os cursos a Associação,

●

●
●

●
●

oferece o serviço de encaminhamento de estágios e empregos para seus alunos
através do nosso serviço de orientação profissional.
Mulheres empreendedoras: tem o objetivo de capacitar as participantes em
habilidades manuais demandadas pelo mercado, enfocando o empreendedorismo
e a prestação de serviços autônomos, contribuindo para a geração de ocupações
produtivas e renda.
Mulheres guerreiras: projeto com mulheres encarceradas em presídios da região
onde ensinamos trabalhos manuais.
Batalhando pela vida: projeto com pessoas portadoras e portadores do HIV que
recebem tratamento e treinamento para o artesanato, para que possam ter uma
renda e se auto sustentarem.
Seja um doador: campanha de doação de órgãos para salvar vidas, orientação,
como ser um possível doador e como fazê-lo.
Ter uma nova vida: trabalho feito junto aos dependentes químicos e suas famílias
para recuperação e reintegração na sociedade.

Tel: (11) 4997-1682 - (11) 4997-5005 - (11) 4991-1682
Emails: cac_naci@itelefonica.com.br
Site: http://diretoriacac.blogspot.com/
Endereço: Avenida Varsóvia, 660

ASSOCIAÇÃO CIVIL PROJETO JUVENTUDE ESPERANÇA DO AMANHÃ
Projetos desenvolvidos:
●

●
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JEDINHA: projeto no qual damos assistência a crianças e pré-adolescentes com
idade entre 06 a 13 anos e 11 meses, e suas famílias, que se encontram em
situação de vulnerabilidade e risco social, oferecendo espaços socioeducativos e
culturais no período contraturno escolar, a fim de propiciar o desenvolvimento
emocional, social, afetivo e cognitivo incentivando o Protagonismo Social. O
atendimento a crianças pelo Projeto Jedinha é feito na unidade I - Sacadura Cabral
O Jeda Jovem: é um projeto, no qual realizamos um trabalho com adolescentes de
14 a 17 anos e 11 meses e suas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e
risco social, oferecendo espaços socioeducativos, culturais e de iniciação
profissional, no período contraturno escolar, afim de propiciar o desenvolvimento
emocional, social, afetivo e cognitivo incentivando o desenvolvimento da
cidadania, da autonomia e do protagonismo social. O atendimento a adolescentes
pelo Projeto Jeda Jovem é realizado nas unidades: CRAS Alzira Franco, CRAS

●

Centro, Ponto de Cultura do Jardim Santo André e na Rua Macaco Prego, 34
(recreio da Borda do Campo)..
O Jeda Jovem Aprendiz é um projeto onde oferecemos aos jovens inscritos um
programa de aprendizagem com conteúdo pedagógico desenvolvido por meio de
atividades teóricas e práticas, contendo, basicamente, os objetivos do curso de
aprendizagem, os conteúdos a serem ministrados e a carga horária prevista. (art.
1º, 3§, III e IV da IN nº 26, de 20 de dezembro de 2001). Um programa de
preparação e inserção do jovem no mercado de trabalho. O atendimento ao
Projeto Jeda Jovem Aprendiz é feito na unidade: Sede da Associação Civil Projeto
Juventude Esperança do Amanhã -JEDA.

Tel: (11) 4994-8884
Email: diretoria@projetojeda.org.br coordenação@projetojeda.org.br
Site: http://www.projetojeda.org.br/
Endereço: Avenida doutor eduardo monteiro, 946 jardim Bela Vista

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ

Público alvo: pessoas de todas as faixas etárias – recém-nascidos, bebês, crianças,
jovens, adultos e membros da terceira idade. Atendemos permanentemente, de forma
gratuita, cerca de 1.200 pessoas. São 410 assistidos diretos, que são os portadores de
deficiência intelectual e múltipla. E cerca de 820 assistidos indiretos, familiares e tutores,
que recebem orientação técnica, treinamento, amparo psicológico e assistências sociais
diversas.

Projeto desenvolvido: A APAE Santo André é uma instituição sem fins lucrativos,
não governamental, que presta serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social
para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, desde recém-nascidos até a terceira
idade.

Além disso, também realiza atividades voltadas para o trabalho e independência
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pessoal, melhoria na qualidade de vida e inclusão social, respeitando o tempo que cada
um necessita no seu processo de aprendizagem e de evolução. Através de suas ações, a
APAE promove o desenvolvimento global das potencialidades dos portadores de
deficiência, levando em consideração suas individualidades e o direito do exercício de
plena cidadania. Os trabalhos são desenvolvidos com o propósito de proporcionar
bem-estar e inclusão social.
Tel: (11) 4993-5550
Site: https://apaesa.org.br/
Endereço: Rua das Silveiras, 76 Vila Guiomar

ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS
Projeto com as crianças e adolescentes, dos 06 aos 15 anos, desde a década de 70,
se insere atualmente no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A nossa
prioridade é a criança e o adolescente, fazendo com que elas tenham os seus direitos
respeitados, acolhendo-as e cuidando delas, tirando-as do risco da rua e do trabalho
infantil. Nesta direção, nossa prioridade são as crianças que se encontram em situação
de vulnerabilidade e riscos. Atuamos junto às famílias para contribuir com as mesmas,
para que os pais tenham possibilidade de trabalhar, enquanto seus filhos em idade
escolar e alternado com o horário escolar, desfrutem de um espaço de convivência e
fortalecimento de vínculos, caracterizando-se também como um espaço
sócio-educativo-assistencial.
Tel: (11) 4472-4455
E-mail: ccdj@almj.com.br
Site: https://almj.com.br/historia/
Endereço: R.Piracanjuba, 542 Parque João Ramalho

ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS
Tel: (11) 4472-8100
Email: comunicacao@franciscanosconventuais.org.br
Site: https://www.franciscanosconventuais.org.br/
Endereço: R.Oratório, 1458 Parque das Nações
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ASSOCIAÇÃO MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL
A AMARE foi constituída a partir da iniciativa de um grupo de pais, cujos filhos tem
deficiência intelectual e/ou múltipla e vem atuando na promoção da inclusão social e o
exercício da cidadania, bem como no apoio aos familiares. A AMARE atende jovens e
adultos buscando proporcionar-lhes experiências educacionais e sociais, visando
diminuir suas limitações, estimular conhecimentos e facilitar a integração social.
Tel: (11) 4421-0333
Email: amare@amareong.org.br
Site: https://amare60.webnode.com/contato/
Endereço: Rua conselheiro justino, 171

ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DO ESPORTE
Público alvo: adolescentes e crianças. Projeto desenvolvido A ONG Parceiros do
Esporte surgiu do trabalho voluntário de um ex-atleta o Prof. Luiz Ganança ,com as
crianças do entorno do aterro "Sapopemba", no Bairro de São Mateus, Zona Leste de São
Paulo. Nosso objetivo é disseminar a cultura do esporte como uma ferramenta
transformadora e de integração social. Muito mais que atletas formamos cidadãos éticos,
competitivos, leais e corajosos. Aliás a coragem é pré-requisito destes jovens que
desafiam as adversidades da vida para realizarem seus sonhos.

Tel: (11) 2070-0226
Email: parceirosdoesporte@outlook.com
Site: https://parceirosdoesporte.webnode.com.br/contacte-nos/
Endereço: R.Carolina Fonseca, 235A (Próximo a Jacu Pêssego e a radial leste em Itaquera)
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ASSOCIAÇÃO PROJETO CRER-CARINHO RESPEITO AO EXCEPCIONAL RENOVANDO
Projeto desenvolvido: O PROJETO CRE'R é uma associação sem fins lucrativos, que visa
tornar a INCLUSÃO SOCIAL uma realidade, educando e assistindo pessoas com
deficiência intelectual múltipla. A proposta pedagógica visa o desenvolvimento e o
aprimoramento das eficiências dos educandos, por meio de atividades educacionais e
psicomotoras, com propostas inovadoras no campo das artes-plásticas, visuais, teatro,
dança, ecologia, vida diária, matemática, alfabetização, cultura e lazer.
Tel: (11) 4426-9526 - (11) 4426-2244
Site:
https://app.doare.org/br/doacao/239/associacao-projeto-crer-carinho-e-respeito-ao-excepc
ional-renovando
Endereço: R.Guaporé, 76 Vila Pinheirinho

ASSOCIAÇÃO RÉGUA E COMPASSO
Tel: (11) 4438-1998
Email: sehal@sehal.com.br
Endereço: Rua Independência 171 jardim Bela Vista

ASSOCIAÇÃO SABIÁ
Tel: (11) 99552-8170
Site: https://sabia.org.br/
Endereço: Av. Ricardo Medina Filho, 904 Vila Ipojuca
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BANCO DO POVO CRÉDITO SOLIDÁRIO
Projetos desenvolvidos:
●

●
●

Grupos Solidários: Essa metodologia realiza operações para grupos de
empreendedores de quatro a sete pessoas, com pequenos negócios, que assumem
a corresponsabilidade pelo valor total do crédito.
Antecipação de Recebíveis: Esta modalidade de crédito é ofertada aos clientes do
BPCS com crédito ativo e bom histórico de pagamento.
Crédito Individual : Crédito produtivo para pequenos empreendedores, no qual o
tomador acessa de forma individual o crédito. Sua característica principal é a não
exigência da documentação de formalização dos negócios. Tem o objetivo de
atender os empreendedores mais estruturados, que participam de grupos
solidários e demonstram necessidade de investimentos superiores. Nesses casos,
os empreendedores podem acessar um crédito complementar individual, para
atender ao investimento, desde que se mantenham no grupo solidário.

Tel: (11) 4979-5219
Email: contato@bpcs.org.br ouvidoria@bpcs.org.br
Site: https://www.bpcs.org.br/
Endereço: Avenida industrial , 79 1º andar

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO
A CASA ASSISTENCIAL AMOR AO PRÓXIMO, tem como finalidade a prática da
caridade em todos os modos de seu alcance: moral e material, não havendo distinção de
raça, cor, condição social e credo político ou religioso e etc. O trabalho inicial era feito
apenas com famílias carentes, onde saíam grupos da entidade percorrendo favelas e
lugares mais pobres, conhecendo e cadastrando as famílias mais necessitadas e
dependendo da necessidade de cada família eram distribuídas cestas básicas, roupas,
medicamentos. a responsabilidade social, e o comprometimento com a causa, foram
aumentando cada vez mais, em 1990 a entidade conseguiu filiação na Federação das
Entidades Assistencial de Santo André – FEASA, e logo após surgiu o projeto CRECHE LUZ
DO VALE, que como num passe de mágica, mas sempre esbarrando em dificuldades, o
grupo conseguiu um prédio que fazia parte do Grêmio Recreativo do Jardim Utinga,
prédio este que pertence a Prefeitura de Santo André e estava abandonado, depois de
algumas reformas, enfim foi ocupamos a parte superior do prédio também em 1990,
inicialmente com 25 crianças que ficavam duas vezes por semana, mas com as
necessidades das famílias e as dificuldades do país ocupamos também a parte inferior do
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prédio atendendo 90 crianças. Em 2001 passamos a ter convênio com a Secretaria da
Educação e Formação Profissional ampliando ainda mais o trabalho, atendendo 130
crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, sempre com o trabalho totalmente gratuito.
Tel: (11) 4461-3368 - (11) 4461-2143
Email: contato@caapsantoandre.com.br
Site: http://caapsantoandre.org.br/
Endereço: R.Alexandre Ribeiro, Jardim Leonilda

CASA DA ESPERANÇA DE SANTO ANDRÉ
Projeto desenvolvido: prestar atendimento gratuito a pessoa carente, que atenda
aos requisitos do serviço social, promovendo inclusão em nome da união, com igualdade,
e em quantidade estabelecida na legislação. Nossa Missão é prestar serviços de
diagnóstico e tratamento para reabilitação, com especial atenção a pessoas desprovidas
de recursos. Visamos constantemente a satisfação das pessoas que nos procuram, através
de um atendimento caracterizado não somente pela qualidade técnica dos serviços, mas
também pela atenção, respeito e calor humano que a nossa Equipe está empenhada em
proporcionar, sem distinção de raça, credo ou condição social.
Tel: (11) 4979-7333
Site: https://casadaesperanca.com.br/
Endereço: Av. Dr. Alberto Benedetti, 533 Vila Assunção

CASA DE LUCAS NÚCLEO BENEFICENTE EDUCACIONAL
Público alvo: Comunidades sócio economicamente vulneráveis onde se apresenta
incidência de tráfico e usuários de drogas sendo que as famílias em sua maioria têm a
mulher como chefe de família que trabalham de forma descontinuada e sem regime de
contratação (CLT).
Projeto desenvolvido: Baseados na premissa de que oferecendo às crianças e as
suas famílias novas perspectivas através de atividades que explorem e despertem suas
potencialidades dentro de conceitos éticos e de cidadania, este trabalho fortalece
vínculos, promove a autoestima, o protagonismo e consequente qualidade de vida,
prevenindo assim a evasão escolar, o envolvimento com tráfico e o uso de drogas. O que
efetivamente temos comprovado nestes anos de atuação. As crianças são residentes dos
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núcleos populosos de Sacadura Cabral, Tamarutaca e Vila Palmares.
Tel: (11) 4421-9022 - (11) 4473-4021
Email: c.lucasnbe@uol.com.br
Site: https://www.casadelucas.org.br/
Endereço: R. Cel. PM Celestino Henrique Fernandes, 80

CASAS FRATERNAIS “O NAZARENO”
Tel: (11) 4990-6688
Email: nazareno@nazareno.org.br
Endereço: Rua das Bandeiras, 361 sala 2

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS DA INFÂNCIA – CRAMI- Ficar
de Bem
Público alvo: crianças. Projeto desenvolvido : Projeto Fênix
●

●

●

●
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Crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, considerando a faixa etária
a partir dos seis anos de idade. Tem como objetivo: fortalecer emocionalmente as
crianças e adolescentes, estimulando comportamentos auto protetivos e de
reconhecimento de seu potencial, além da apropriação de seus direitos.
Apadrinhamento Afetivo. Objetivo: visa proporcionar às crianças (a partir dos 10
anos de idade) e adolescentes em situação de acolhimento institucional com
possibilidades remotas de adoção ou sem perspectiva de retorno imediato ao
convívio familiar, a vivência social e afetiva por meio da convivência familiar e
comunitária, possibilitando a construção de vínculos de referências positivas para
além da instituição, ampliando assim a oportunidade destas receberem apoio e
atenção individualizada como também a retaguarda afetiva mesmo após a saída
do acolhimento institucional.
Educadores e demais profissionais das Casa de Acolhimento. Objetivo:
instrumentalizar os educadores e demais profissionais das casas de acolhimento
para o trabalho com as crianças, adolescentes, famílias e rede de apoio.
Apadrinhamento Afetivo. O Projeto “Apadrinhamento Afetivo” é uma ação da
Ficar de Bem através do Projeto Fênix, em parceria com a Kindernothilfe, com o
apoio da Vara da Infância e Juventude, Secretaria de Cidadania e Assistência
Social, Defensoria Pública e das Casas de Acolhimento do município de Santo

André. Visa proporcionar às crianças (a partir dos 10 anos de idade) e
adolescentes em situação de acolhimento institucional com possibilidades
remotas de adoção ou sem perspectiva de retorno imediato o direito ao convívio
familiar e a vivência social e afetiva.
Tel: (11) 4992-1234
Email: ficardebem@ficardebem.org.br projetofenix@ficardebem.org.br
Site: institucional@ficardebem.org.br https://ficardebem.org.br/
Endereço: Rua Humberto Olivieri, 114 - Jardim Bela Vista

CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE
Projeto desenvolvido: Desenvolve trabalhos psicossociais com famílias em
situação de risco e de vulnerabilidade, bem como programas socioeducativos e
socioterapêuticos. Adotou o Planejamento Estratégico e dessa forma tem revisto e
adequado seus programas, de acordo com a realidade social. Em 19 de fevereiro de 2020
criou o Núcleo de Psicotraumatologia do ABCD, implantando serviços de traumaterapia,
de traumaconsultoria e de Técnica de Redução do Estresse - T.R.E.)
Tel: (11) 4436-0497
Email: cshh@cshh.org.br
Site: https://cshh.org.br/
Endereço: Rua Almirante Tamandaré , 570 Centro Santo André

CLASA CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRÉ
Público alvo: adolescentes de 16 a 22 anos. Projeto desenvolvido: projeto jovem
aprendiz, Destinado a adolescentes e jovens com idade entre 16 e 22 anos e que objetiva
promover a integração ao mundo do trabalho.
Tel: (11) 4428-7932
Email: clasa@clasa.org.br
Site: https://clasa.org.br/
Endereço: Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 50 - Vila Guiomar
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CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS DE SANTO ANDRÉ
Projeto desenvolvido: programa de qualificação social e profissional ; programa
de aprendizagem; de estágio social e programa de convivência e fortalecimento de
vínculos.
Tel: (11) 4438-7733
Email: coordenação@patrulheirosmirins.com
Site: https://www.patrulheirosmirins.com/
Endereço: Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 120

CRECHE DA CATA PRETA – VILA JOÃO RAMALHO
Atualmente a Creche atende 101 crianças na faixa etária de 11 meses a 5 anos e 10
meses, em período integral, dividida em grupos específicos: Berçário II, Maternal I,
Maternal II 1ª Etapa e 2ª Etapa.
Tel: (11) 4457-3350
Site: www.crechecatapreta.com.b
r
Endereço: Estrada da cata preta. 590 Vila João Ramalho

CRECHE JOÃO XXIII - VILA PALMARES
Tel: (11) 4991-7791
Email: crechejoao23@crechejoao23.org.br
Site: https://www.crechejoao23.org.br/
Endereço: Av. Carlos Gomes, 185 Vila Palmares
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DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ - JARDIM UTINGA
Público alvo:
comunidade terapêutica. Projeto desenvolvido: Somos uma
Comunidade Terapêutica, voltada à recuperação de pessoas dependentes de substâncias
psicoativas, uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, com desejo de
mudanças efetivas em suas vidas, através de um programa carinhosamente elaborado.

Tel: (11) 4976-6688 - (11) 4461-4444 - (11) 4976-6333
Email: contato@desafiojovemdesantoandre.com.br
Site: https://desafiojovemdesantoandre.com.br/
Endereço: R.felipe De Souza, 142

EDUCANDÁRIO ESPÍRITA CRISTÃO SIMÃO PEDRO – PQ N. ORATÓRIO
Público alvo: educação infantil. Projeto desenvolvido: educacional.

Tel: (11) 4319-1050
Email: adm@educandariosimaopedro.org.br
Site: https://educandariosimaopedro.org.br/
Endereço: Rua Timor, 331 Parque Novo Oratório - Santo André

ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ - PRÍNCIPE DE GALES
Público alvo: crianças. Projeto desenvolvido: programa de serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos e auxílio alimentação em parceria com fundação Salvador
Arena e Programa de educação infantil onde participa como filiada da FEASA (
Federação das entidades assistenciais de Santo André).

Tel: (11) 4990-2444
Site: http://todomundofeliz.org.br/
Endereço: R.Brasílio Machado, 200 Bairro Príncipe de Gales.
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FEDERAÇÃO DA ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ - VILA GUIOMAR
Público alvo: Grupo de Apoio à Adoção. Projeto desenvolvido: Além do trabalho
oferecido às entidades na área de assessoria e capacitação profissional, a Federação
executar alguns programas, dentre os quais se destaca o Grupo de Apoio à Adoção “Laços
de Ternura” que reúne pais e pretendentes adotivos na perspectiva de contribuir para
que as adoções tenham êxito e mais crianças desfrutem do direito de conviver em
família. O Gerenciamento da FEASA é realizado pelos representantes das entidades
federadas, enquanto que a operacionalização técnica e administrativa é realizada por
funcionários contratados, com apoio de organizações, técnicos, parceiros e voluntários.
Tel: (11) 4436-7477
Email: kelly@feasa.org.br / feasa@feasa.org.br
Site: https://www.feasa.org.br
Endereço: R.Tamarutaca, 250

FEDERAÇÃO PAULISTA DE CAPOEIRA – CENTRO SANTO ANDRÉ

A FPC a primeira Entidade de Organização da Capoeira no Mundo;
A FPC é um Ponto de Encontro, de Troca de Conhecimentos, de Troca de
Experiências e de Fortalecimento dos nossos Trabalhos Individuais e Coletivos;
A FPC é um dos locais mais apropriados para as reflexões acerca das nossas
necessidades, sejam dos Profissionais, sejam dos (as) Praticantes;
A FPC conta com uma Diretoria competente, renomada e experiente sempre
pronta para contribuir nas decisões da nossa CAPOEIRA:
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●

Arte Ancestral;

●

Cultura de Resistência;

●

Jogo/Luta;

●

Defesa Pessoal;

●

Instrumento de Educação;

●

Inclusão Social e Cidadania;

●

Desporto de Criação Nacional;

●

Patrimônio Cultural Imaterial do Povo Brasileiro;

●

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Tel: (11) 99567-2024
Email: federacaopaulistadecapoeira@gmail.com
Site: http://www.centrodelutas.com.br/
Endereço: R.bernardino de Campos, 169 andar 2 – Centro

FUNDAÇÃO DE ABC - PRÍNCIPE DE GALES

Projeto desenvolvido: Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação
pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independentemente
de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo. Portal da Transparência é uma
ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada,
a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Tel: (11) 2666-5400
Site:https://fuabc.org.br
Endereço: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral, Santo André - SP, 09060-870

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS – JARDIM SOL
Projeto desenvolvido em 4 unidades:
●
●
●
●
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Unidade 1: (Atendimento a idosas) - Rua Andorinhas, nº 09 - Jardim do Sol - Santo
André/SP CEP: 09071-120
Unidade 2 (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) (11) 4974-7830
Rua dos Maristas, nº 20 - Jardim Santo André - Santo André/SP- CEP: 09132-430
Unidade 3 (Centro de Atenção à Família) (11) 4973-7161 - Rua Éden, nº 211 - Jardim
Santo André - Santo André/SP - CEP: 09132-530
Unidade 4 (Salão Social) (11) 4973-6073 - Av. Andrade Neves, nº 774 - Vila Helena Santo André/SP CEP: 09175-360

Tel: (11) 4991-7543
Email: contato@casasdocaminhoananias.org.br
Site: https://www.casadocaminhoananias.org.br/
Endereço: R. Andorinha, 09 - Santa Maria, Santo André - SP, 09071-120

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL “DR. KAIDE” VILA CURUÇÁ
Promove a inclusão social há pessoas em vulnerabilidade social. Atua com todas
as faixas etárias, desde bebês até no processo de envelhecimento, propiciando o
desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam os participantes. é
filiada à FEASA – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, a qual oferece
assessoria técnica pedagógica e administrativa referente ao terceiro setor. Projeto
desenvolvido: unidade I) atende creche; II) núcleo de fortalecimento de vínculos,
III)formação profissional e IV) núcleo de convivência para idoso.
Tel: (11) 4479-5729
Site: https://www.instituicaodrklaide.org.br/sobre-nos/historia
Endereço: R. Apiaí, 791 Vila Curuçá

INSTITUIÇÃO
GUIOMAR

ASSISTENCIAL

E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES – VILA

Projeto desenvolvido Educação Infantil: período integral, cinco dias por semana e
comporta 227 crianças de 03 meses a 05 anos;Serviço de Convivência e Fortalecimentos
de Vínculos: meio período, cinco dias por semana e comporta 43 crianças de 06 a 10 anos
e 11 meses;Grupo de Adolescentes: que funciona 2 vezes por semana e comporta 23
pré-adolescentes de 11 a 18 anos;Projeto Gestante: duas turmas por ano, destinado a
atender as gestantes da comunidade e das famílias por nós atendidas.
Tel: (11) 3186-9788 - Whatsapp (11) 9 4000-1952
Site: https://ameliarodrigues.org.br/
Email: contato@ameliarodrigues.org.br
Endereço: Rua Tamarutaca, 190 - V. Guiomar
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INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE
Projeto desenvolvido : Para o desenvolvimento de suas atividades a Instituição L.
Pollone conta com recursos do convênio firmado com Prefeitura Municipal de Santo
André por meio da Secretaria Municipal da Educação e com o programa de saúde da
criança e do adolescente, intermediado pela FEASA com a secretaria Municipal de saúde,
além do apoio e parceria com o CMDCA, CMAS, BANCO DE ALIMENTOS, FORUM – 3ª Vara
Criminal de Santo André – através de penas alternativas: doação de leite e cestas básicas.
Albergue Noturno: em funcionamento desde 23 de Novembro de 1963. Atende
pessoas carentes em trânsito pela cidade e moradores de rua, fornecendo-lhes
alimentação, roupas e calçados. Sob coordenação da Assistente Social, os atendidos são
orientados e encaminhados a órgãos governamentais, hospitais e outras entidades
assistenciais conforme a necessidade de cada cidadão. O albergue possui acomodação
para atender 80 (oitenta) pessoas de ambos os sexos, por noite.
Creche Comendador Piero Pollone: em funcionamento desde 05 de Setembro de
1987. Atende em tempo integral, das 7h30 às 16h30, duzentas crianças de 2 anos e sete
meses a 5 anos e onze meses . Além das atividades pedagógicas, a entidade desenvolve
programa socioeducativo voltado à saúde preventiva, educação alimentar, orientação e
assistência aos pais e responsáveis pelas crianças e programa psicossocial e
fonoaudiológico.

Tel: (11) 4453-2811
Email: aline@ialp.org.br
Site: https://ialp.org.br/
Endereço: Av. D. Pedro I, N° 3643 Vila Luzita - Santo André - SP
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INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR
O Nosso Lar é uma instituição filantrópica que atua, há quase 60 anos, em prol de
idosos em situação de risco ou abandono.
Tel: (11) 44534291
E-mail: contato@nossolaridosos.org.br
Site: https://pt-br.facebook.com/Nossolaridosos
Endereço: R.Francisco Ferreira, 49

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI- MORRO DA KIBON
Público alvo: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica
Projeto desenvolvido desde a sua criação pauta-se pela proteção social e
desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes, prioritariamente
daqueles com direitos violados; O trabalho é realizado diariamente com diferentes
atividades esportivas e de lazer, visando a prevenção e proteção das crianças e
adolescentes atendidos. Além da sede no Morro da Kibon, contamos com três casas de
acolhimento com capacidade para abrigar 40 crianças impossibilitadas transitoriamente
ou definitivamente do convívio familiar, encaminhados pela Vara da Infância e
Juventude e excepcionalmente pelo Conselho Tutelar.
O Projeto Mãe Maria acontece todas as sextas-feiras. Mulheres em período
gestacional recebem orientações e subsídios para uma gestação saudável.
Projeto Jovens visionários destina-se à adolescentes participantes do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde jovens recebem uma bolsa com um
estímulo para que aprendam cada vez mais, é necessário frequentar assiduamente as
atividades da instituição e também todas as reuniões e palestras direcionadas ao grupo
“Jovens Visionários”.
Tel: (11) 4455-1033
Email: contato@irmamarli.org.br
Site: https://www.irmamarli.org.br/
Endereço: Av. Valentim Magalhães, 3380 Cond. Maracanã
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INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA – VILA SCARPELLI
O Lar de Maria oferece educação básica a crianças e adolescentes em situação de
risco, mostrando-se como um caminho seguro para a cidadania de cada um deles.
organizado por idades (04 meses a 03 anos de idade – Modalidade Creche; 04 anos a 05
anos e 07 meses – Modalidade Pré-escola). O modelo de trabalho é respaldado na
Filosofia Montessoriana e propõe autonomia e liberdade de escolha aos educandos, que
são avaliados individualmente.
Projeto desenvolvido: Programa Socioeducativo é trabalhado no período
complementar ao Ensino Fundamental, atendendo crianças e adolescentes com idades
entre 06 e 15 anos e sete meses. Aborda de maneira mais leve e didática as questões da
comunidade, tirando das ruas quem tem muito a aprender com a escola. Baseada nos
quatro pilares de educação da UNESCO – aprender a ser; aprender a conviver; aprender
a fazer; aprender a conhecer.
Tel: (11) 4993-4911
Site: https://lardemaria.org.br/
Endereço: R. Carneiro Leão , 345 vila scarpelli

INSTITUTO DAS FILHAS DE SÃO JOSÉ - VILA ALPINA
Entidades Beneficentes de Assistência Social são entidades sem fins lucrativos,
que prestam serviços gratuitos (total ou parcialmente) de assistência social, saúde ou
educação a pessoas em vulnerabilidade econômica e social da nossa sociedade.
Entidades Beneficentes de Assistência Social são entidades sem fins lucrativos, que
prestam serviços gratuitos (total ou parcialmente) de assistência social, saúde ou
educação a pessoas em vulnerabilidade econômica e social da nossa sociedade. A
qualidade de beneficente de assistência social da entidade é certificada pelo Ministério
da Assistência Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Saúde (MS) e/ou Ministério
da Educação (MEC), conforme sua área de atuação. São atendidas crianças, adolescentes,
jovens e seus familiares em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.
Projeto desenvolvido: Já na área da Assistência Social o Instituto das Filhas de São
José possui 2 Unidades Sociais (Santa Rita do Passa Quatro e Tatuapé) ao qual prestam
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, totalmente gratuitos, conforme
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legislações pertinentes (LOAS, CNAS, SUAS, Tipificação dos Serviços Socioassistenciais,
entre outros), baseados no protagonismo e na busca do provimento dos mínimos sociais,
na autonomia e procurando universalizar os direitos sociais, tornando o indivíduo
alcançável pelas demais Políticas Públicas Sociais.
Tel: (11) 4436-5606
Site: https://www.ifsj.org.br/
Endereço: R.Ester, 464 Vila Alpina – Santo André

INSTITUTO EDUCAR PARA A VIDA – PARQUE NOVO ORATÓRIO
O Instituto Cultural Educar para a Vida tem como fins sociais promover ações de
educação complementar de jovens, adultos e idosos, mediante a valorização da cultura
local, sustentabilidade, cidadania, direitos humanos, música e assistência social.
O projeto Coral do Instituto Cultural Educar para a Vida é desenvolvido no âmbito
escolar. Tem como finalidade incentivar o aprendizado musical e proporcionar o
primeiro contato do aluno com o canto. O projeto Cidadania Plena ICEV tem como escopo
o desenvolvimento de lideranças, através de palestras, relatos de sucesso, valorização e
troca de saberes populares, além de trabalhar conceitos de cidadania.
A Orquestra Filarmônica ICEV trabalha a música erudita através de ensaios de
orientações para o estudo de violino, viola clássica, flauta e contrabaixo. O projeto tem
como objetivo desenvolver habilidades dos jovens que têm interesse pelo aprendizado
dos instrumentos, proporcionando a experiência de apresentação em grupo e sob a
regência de um maestro.

Site: https://www.icevcultura.org/
Facebook: https://www.facebook.com/icevcultura
Instagram: @icevcultura
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL CONTÍNUA- IFEEC
Projeto desenvolvido: Trabalhamos com o propósito de apoiar a alfabetização
científica de crianças e adultos, aproximar o ser humano e a natureza, promovendo a
educação ambiental, científica e o desenvolvimento sustentável. Nosso objetivo é
transformar! Transformar o meio ambiente e a sociedade, mas isto, a partir da
transformação das pessoas.

Tel: (11) 4249-3442
Email: adm@ifeec.org.br
Site: https://ifeec.org.br/
Endereço: Avenida Firestone, 478 Santo André

INSTITUTO IDEIA FÉRTIL DE SAÚDE REPRODUTIVA - PRÍNCIPE DE GALES
Projeto desenvolvido; Somos uma instituição sem fins lucrativos. Nossa razão de
ser é oferecer modernas técnicas disponíveis para tratamentos de Reprodução Humana
Assistida e contribuir para que as pessoas realizem o sonho de gerar uma vida. O
Instituto Ideia Fértil desde 2002 entende a importância do bem-estar físico e psicológico
para os casais que procuram tratamento para a infertilidade. Por isso, oferecemos
serviços de apoio, como consulta com psicólogo e nutricionista, importantes auxiliares
no tratamento de Reprodução Humana Assistida.

Tel: (11) 4433-2830
Email: agendesuaconsulta@ideiafertil.com.br
Site: https://www.ideiafertil.com.br/sobre-o-instituto
Endereço: Av. Príncipe de Gales, 821, Vila Príncipe de Gales e v. Lauro Gomes, 2000 - Vila
Sacadura Cabral )
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INSTITUTO MONSENHOR JOSÉ BENEDITO ANTUNES – VILA ASSUNÇÃO
Projeto desenvolvido: A Casa Mais Vida é um programa voltado a adultos e idosos,
com o intuito de resgatar a sua dignidade, pois muitas vezes até na própria família são
relegados ao descaso e excluídos da vida social.
Residência inclusiva: Atendimento em regime de acolhimento institucional a
pessoas adultas com deficiência intelectual visando à promoção integral do ser humano e
tendo como perspectiva a reestruturação pessoal e social, a defesa dos direitos básicos e
a melhoria de sua qualidade de vida.
Tel: (11) 4473-3425 - (11) 4421-8104
Email: contato@imantunes.org.br
Site: https://www.imantunes.org.br/nossa-historia.html
Endereço: Av. Dr. Erasmo, 586 Vila Assunção

INSTITUTO NARRADORES DE PASSAGEM – SANTA TEREZINHA
Grupo de pesquisa e ação solidária que através de voluntários, narram contos
relacionados às passagens da vida em hospitais, casas de apoio, repouso e recuperação,
buscando apoiar o ouvinte em sua luta ou confortá-lo, afastando os aspectos
excessivamente trágicos que a ideia dessas mudanças pode causar. Desenvolvem
pesquisas em passagens como a adolescência, a vida adulta, a velhice ou situações como
violência, doença mental, cirurgias traumáticas, entre outras.

Site: http://narradoresdepassagem.blogspot.com/
Endereço: Rua Tordesilhas, 25 - Santa Terezinha

INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE – VILA BASTOS
Tel: (11) 4509-4099
Site: http://institutoseema.org.br/
Endereço: R. Álvares de Azevedo, 210 - 81 - Centro - Santo André - Condomínio Centro Comercial
Angelo Vezza
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INSTITUTO TRIANGULO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CAMPESTRE
O Instituto Triângulo é uma Organização não Governamental, com certificação de
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), reconhecida pelo Governo
Federal:
●
●

Missão: Incorporar atitudes sustentáveis no dia a dia das pessoas que vivem em
ambiente urbano.
Visão: Melhorar as relações que interligam os seres do ambiente urbano, através
de rede de facilitação autossustentável, e com replicação autônoma.

Tel: (11) 98327-9221 (11) 4428-2812
Site: http://www.triangulo.org.br/pontos-de-coleta.php
Endereço: R. Antuérpia, 367 - Utinga, Santo André - SP, 09230-120

MEIMEI- EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA – SACADURA CABRAL
Público alvo: crianças, na faixa etária de 6 meses a 3 anos e 10 meses.
Projeto desenvolvido: grupo de senhoras voluntárias da Fraternidade Espírita
Renascer tomou a iniciativa de orientar gestantes em condição de vulnerabilidade social,
sobre cuidados essenciais na fase pré natal. Com filhos recém nascidos e a necessidade
de garantir o sustento da família, as mães, então, fizeram um apelo às voluntárias, para
que também cuidassem de suas crianças enquanto se ausentam para trabalhar. Assim foi
fundado o Berçário Meimei.

Tel: (11) 4421-9577
Site: https://www.bercariomeimei.org.br
Email: administrativo: dpmeimei@hotmail.com
Endereço: R. Recife, 11 - Vila Sacadura Cabral, Santo André - SP, 09060-730
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MOVIMENTO AMBIENTAL
PIRES

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL – MAGOPS – VILA

Projeto desenvolvido: Atividades de associações de defesa de direitos sociais e
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte.
Tel: (11) 4822-4331
Email: contato@magosambiental.org.br
Site: magosambiental.org.br
Endereço: Rua Clélia - 813 -Bairro: Vila Pires CEP:, 9130010 - Santo André.

PROLEG – PROMOTORAS LEGAIS POPULARES DE SANTO ANDRÉ- JARDIM
CRISTIANO
A PROLEG tem a finalidade e objetivo de atuar na defesa e promoção da ética, da
cultura de paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, da defesa e
preservação do meio ambiente e de outros valores universais com foco na questão de
gênero e desigualdade sócio econômica. Sua missão é pensar e executar estratégias de
prevenção e quebra de paradigma violento de gênero através da disseminação dos
Direitos Humanos das mulheres e agregar a linguagem de Direitos Humanos aos
movimentos sociais no enfrentamento da violência contra as mulheres e a consolidação
da paz.
Projeto desenvolvido: As PLPs, como são conhecidas as Promotoras Legais
Populares, são mulheres que após receber noções gerais sobre o funcionamento da
Justiça, sobre Leis e Direitos Humanos - podem trabalhar, voluntariamente, a favor dos
segmentos populares.
Faz parte de suas ações acompanhar casos de violação de direitos, também
participam de seminários, palestras e conferências que fortaleçam a campanha contra a
impunidade. A função básica de uma PLP é orientar, apoiar e encaminhar as mulheres
vítimas de violência doméstica, sexual e urbana aos Serviços Públicos que prestam
atendimento a essa demanda.
Outra ação das Promotoras Legais Populares é atuar em suas comunidades
estimulando as pessoas a observar deveres e a exercer seus direitos de cidadania.
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Tel: (11) 6209-5045
Email: c_cassi@hotmail.com
Endereço: R. Dona Elisa Fláquer, 100 - cj 305 sl 02 - Centro, Santo André - SP, 09020-160

RECANTO SOMASQUINHO – JARDIM RENATA
O Recanto Somasquinho é uma instituição filantrópica que atende crianças da
comunidade enquanto seus pais trabalham. Oferece 4 refeições diárias e
acompanhamento pedagógico, psicológico, físico e nutricional
Tel: (11) 4451-2622
Email: contato@recantosomasquinho.org.br
Site: http://recantosomasquinho.org.br/index.html
Endereço: R. Urano, 1 - Jardim Teles de Menezes, Santo André - SP, 09171-050

SOCIEDADE AMIGOS DE VILA SÁ - VILA SÁ
Missão: promover desenvolvimento social capacitando e integrando a comunidade local
com ações que motivem qualidade de vida.
●

Atividades desenvolvidas:
Projeto viva vida, grupo formado em 20 de outubro de 2000 mantém um
programa implementado para a terceira idade.

●

Projeto desenvolvimento humano.

●

Projeto vem dançar comigo bailes e eventos programados para a comunidade.

●

Projeto viva vida criativa desenvolvimento do artesanato como terapia
ocupacional.

●

Projeto zumba e passinhos.

●

Projeto aero ginástica.

Tel: (11) 4997-7723
Email: soc.amigosvilasa@uol.com.br
Endereço: R. Taubaté, 891 - Vila Camilópolis, Santo André - SP, 09230-310
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LAR BENVINDO – JARDIM PROGRESSO
Público alvo: crianças
Projeto desenvolvido: creche e apadrinhamento cultural.
Tel: (11) 4453-6340 (11) 4973 7745
Email: atendimento@larbenvindo.com.br
Site: http://larbenvindo.com.br/
Endereço: R. Adamantina, 346 - Vila Bela Vista, Santo André - SP, 09181-000
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ENTIDADES SOCIAIS NA CIDADE DE MAUÁ:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL – MAUÁ
SECRETÁRIA: XÊNIA PEDROSA DE SOUSA
Tel: (11) 4512-7732
E-mail: promocaosocial@maua.sp.gov.br
Site: https://maua.sp.gov.br/pSecretaria.aspx?SecretariaID=6
Endereço: Rua Campos Sales , 249

CRAS – CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
É uma unidade municipal que funciona no desenvolvimento das políticas públicas
preconizadas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para descentralizar o
atendimento dos moradores, realizando- o próximo de suas casas.
O CRAS é a porta de entrada dos usuários da Assistência Social, ou seja, de toda
família, indivíduo ou comunidade, para que recebam a proteção social básica em caso de
necessidade. O CRAS recebe a família, o indivíduo e a comunidade; acolhe, escuta,
orienta, e encaminha; desenvolve trabalho socioeducativo; encaminha rede de serviços;
articula, mapeia e coordena a rede socioassistencial local.

CRAS FEITAL
Tel: (11) 4512-7726 / (11) 4555-2558
Email: cras.feital@maua.sp.gov.br
CRAS MACUCO
Tel: (11) 4518-2666
Email cras.macuco@maua.sp.gov.br
CRAS ORATÓRIO
Tel: (11) 4514-5411
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Email: cras.oratorio@maua.sp.gov.br

CRAS PARQUE DAS AMÉRICAS
Tel: (11) 4541-1484
Email: cras.parquedasamericas@maua.sp.gov.br
CRAS SÃO JOÃO
Tel: (11) 4518-4535
Email: cras.saojoao@maua.sp.gov.br
CRAS VILA MERCEDES
Tel: (11) 4513-6465
Email: cras.vilamercedes@maua.sp.gov.br
CRAS ZAIRA
Tel: (11) 4514-4265
Email: cras.zaira@maua.sp.gov.br

CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CREAS é uma unidade municipal que oferece serviços especializados e
continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. São
atendidas crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e
suas famílias.
Os usuários do serviço vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por
ocorrência de abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual
comercial, vivência de trabalho infantil e outras formas de submissão a situações que
provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de
autonomia e bem-estar.

CREAS Vila Bocaina
Tel: (11) 4513-6417
Email: creas.centro@maua.sp.gov.br
CREAS Matriz
Tel: (11) 4512-7731 - (11) 4512-9142
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Email: creas.matriz@maua.sp.gov.br

CONSELHOS MUNICIPAIS
A secretaria de promoção Social tem a responsabilidade de acompanhar,
participar e oferecer condições de funcionamento aos conselhos de Direitos.
Os Conselhos são instâncias privilegiadas de controle social, pois normatizam,
disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam a gestão e a execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social, prestado pela rede
socioassistencial (direta e conveniada).
As reuniões ordinárias ocorrem geralmente na terceira quinta feira de cada mês.
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
Email: cmas@maua.sp.gov.br
CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente
Email: cmdca@maua.sp.gov.br
CMI - Conselho Municipal do Idoso
Email: cmi@maua.sp.gov.br
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Email: cmpd@maua.sp.gov.br
CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Email: cmdm@maua.sp.gov.br
CMDHC- LGBT Conselho de Direitos Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, e Transexuais
Email: conselhos.maua@gmail.com

CENTRAL DE CADASTRO UNICO – CCU

Unidade que atende a população, encaminhada preferencialmente pelos CRAS,
CREAS e Centro POP, para realização do cadastramento das famílias no sistema chamado
CAD UNICO. Se a família possui as condições necessárias para participar de algum
programa ou benefício social, ela é encaminhada à CCU para fazer o cadastro no sistema.
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O cadastro é necessário para as famílias que são selecionadas para os Programas Bolsa
Família, Renda Cidadã, Ação Jovem; são também pré-requisito para o Benefício de
Prestação Continuada (LOAS); Tarifa social da Eletropaulo; carteira do idoso (gratuidade
na passagem interestadual); telefone popular; isenção em taxa de concurso público; etc.
Forma de acesso: procurar CRAS mais próximo de sua residência; se é atendido
no CREAS ou Centro POP, procurar esses serviços para mais informações.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
Tel: (11) 4545-3269
Email: cad.unico@maua.sp.gov.br

CONSELHO TUTELAR
Os conselhos tutelares são órgãos municipais autônomos e permanentes,
independente do Poder Judiciário, que têm a função de garantir o cumprimento dos
direitos das crianças e dos adolescentes.
Esses órgãos integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente junto a outras instâncias do poder público e da sociedade civil, tais como a
Justiça da Infância e Juventude, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança
Pública e os Centros de Defesa. Em Mauá são três Conselhos que atendem a abrangência
do município, todos são sediados no mesmo endereço.
Tel: (11) 4513-7555 - (11) 4512-7725 - (11) 4546-1444
Email: adm.conselhotutelar@maua.sp.gov.br - conselhotutelarmauasp@gmail.com
Conselho Tutelar 1
Email: conselhotutelar1@maua.sp.gov.br
Conselho Tutelar 2
Email: conselhotutelar2@maua.sp.gov.br
Conselho Tutelar 3
Email: conselhotutelar3@maua.sp.gov.br
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA
Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou
sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento para fortalecimento de
vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de
vida.

Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Tel: (11) 4547-1061
Email: centropop@maua.sp.gov.br

CENTRO DE CONVIVÊNCIA BOMBEIRO MIRIM
Dirigido para crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos, de 2ª a 5ª feira,
no horário de contraturno escolar. Serviço realizado em grupos, a fim de complementar
o trabalho social com famílias e prevenir situações de risco social. Proporciona
ampliação das trocas culturais e de vivências, desenvolvimento do sentimento de
pertença e de identidade, fortalecimento dos vínculos familiares e incentivo a
socialização e a convivência comunitária. As ações socioeducativas incluem atividades
com monitores, orientações de bombeiros militares, e são transmitidas noções de
civismo, cidadania e respeito.
Forma de acesso: procurar o CRAS mais próximo de sua residência. Funcionamento de
segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
Tel: (11) 4512-7720 / 4546- 3418
Email: bombeiromirim@maua.sp.gov.br
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ALBERGUE MUNICIPAL
Acolhimento provisório com estrutura para acolher adultos. É previsto para
pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência
ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.
Tel: (11) 4547-1061
Email: albergue@maua.sp.gov.br

ABRIGO MUNICIPAL - SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes)
Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes, sob medida de
proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e
proteção.
Forma de acesso: as crianças e adolescentes que necessitam deste serviço, são
encaminhadas pela CPAS, Agentes de Proteção Social, CREAS, Varas da Infância e da
Juventude, Conselho Tutelar, Delegacias de Polícia, Fundação Casa e Poder Judiciário.
Email: abrigomunicipal@maua.sp.gov.br

APASMA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUÁ
A APASMA é uma entidade sem fins lucrativos que há 26 anos oferece aos
deficientes auditivos do Município e regiões vizinhas atendimentos que visam minimizar
as dificuldades que surgem no processo da inclusão social. Além disso, atua diretamente
com 60 alunos que cursam libras valorizando a comunicação, linguagem oral, leitura
labial, tendo a Cultura Surda respeitada e tendo facilitada a sua inserção, o surdo
mostra-se tão apto e capaz quanto ao ouvinte. Por isso nossa diretriz: “Surdos... porém
esclarecidos e independentes”. Além disso, a Instituição desenvolve atividades com o
intuito de promover e reintegrar o surdo e deficiente auditivo na sociedade, investindo
para o pleno exercício da cidadania visando melhoria na qualidade de vida.
Tel: (11) 4546-1086
Email: contato@apasma.org.br
Site: https://www.atados.com.br/ong/ass/sobre
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Endereço: R. Santo André, 255 - Jardim Haydee, Mauá - SP, 09370-310

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APA DE MAUÁ
Promover a educação, reabilitação e defesa do excepcional deficiente mental,
independentemente da cor, raça, condição social e crença religiosa. Os atendimentos
especializados em Psicologia, Orientação Pedagógica, Fonoaudiologia, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Educação física, Educação Musical e Serviço Social. O atendimento
inicia-se desde os primeiros meses de vida ou em outras várias fases do desenvolvimento
infantil, quando o problema da criança já foi detectado. A partir daí, os portadores de
deficiência mental passam a receber atendimento clínico em nível de terapias,
estimulação essencial e acompanhamento educacional.

Tel: (11) 4555-2611
Email: apaemaua@apaemaua.org.br
Endereço: Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 758, Capuava, Mauá

ASSOCIAÇÃO ESTRELA AZUL
Público alvo: idade de 06 à 15 anos incompletos, ambos os sexos, matriculados na
rede pública de ensino, cursando ensino fundamental.
Projetos desenvolvidos:
●

●
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O Projeto Adolescente Multiplicador visa proporcionar aos adolescentes
provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade/risco social, o
desenvolvimento pessoal e profissional, objetivando a sua inclusão social,
autonomia, independência e autoestima. Promover o conhecimento da
informática e o desenvolvimento de atividades socioeducativas, culturais e
esportivas. Contribuindo assim para a diminuição da evasão escolar e melhoria
no desempenho.
Projeto adolescente trabalhador , colaboram para o desenvolvimento pessoal,
profissional, buscando a melhoria da qualidade de vida e da renda
socioeconômica da família, garantindo o cumprimento da Lei da qualificação
profissional nº 10.097/2000 e Consolidação das leis Trabalhistas que
regulamentam o trabalho de jovens entre 14 a 24 anos de idade na condição de

●

●

●

aprendizes.
O Programa fazendo e acontecendo proporciona ao Adolescente/Jovem com idade
de 18 a 22 anos, curso de 60 horas que busca preparar/incluir no mercado de
trabalho como Aprendiz com base na Lei 10.097/00, ministrando temas como:
Ética,Direitos e Valores, Relações Interpessoais, Marketing Pessoal, Técnicas de
Entrevista, Política para Juventude, Inclusão Digital, Matemática, Raciocínio
Lógico, Expressão Oral e Escrita, Setores da Economia, Áreas de atuação do
aprendizes, Gestão Financeira e Saúde. Com vista à sua inclusão, autonomia,
independência e preparação para integrar o adolescente/jovem à sociedade
produtiva.
Projeto formando estrelas por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, o
programa visa promover práticas esportivas como fator de inclusão social,
educacional e resgate da cidadania, por meio de ações que propiciem o
desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. Estimulando o
desenvolvimento de competências, como disciplina, espírito de equipe e
permanência na escola. Atividades esportivas desenvolvidas: Futsal e Judô
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Convênio com a Secretaria
da Promoção Social da Prefeitura Municipal de Mauá e Secretaria do
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Tem como foco a constituição de
espaço de convivência, formação para a participação e cidadania,
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, na
faixa etária de 06 à 15 anos incompletos, em situação de vulnerabilidade ou risco
social, oferecendo práticas esportivas de qualidade, promovendo a educação, a
saúde, a cultura e o lazer, valorizando as habilidades e capacidades motoras, na
superação de limites, desenvolvendo o espírito participativo, colaborador bem
como o aumento da autoestima, a melhoria da frequência e do desempenho
escolar, fortalecendo e disseminando o impacto positivo de ações solidárias na
comunidade.

Tel: (11) 4519-6615
Site: https://associacaoestrelaazul.com.br/
Endereço: R. Francisco Tolêdo, 124 - Jardim Zaira, Mauá - SP, 09320-790
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ASSOCIAÇÃO NOVA ERA- NOVOS TEMPOS
Associação, sem fins econômicos e de assistência social, de acordo com as leis do
país, prestando serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, na
modalidade de proteção social básica, para crianças e adolescentes.
Tel: (11) 4576-7780 - 45767780 - 1145767780
Site: http://novaeranovostempos.org.br/
Endereço: R. Eça de Queirós, 381 - Jardim Miranda D'Aviz, Mauá - SP, 09320-270

CENTRO COMUNITÁRIO CASA MATEUS
O Centro Comunitário Casa Mateus presta assistência social a crianças, jovens e
suas famílias e recebe de braços abertos a todos que se interessam por este trabalho e
têm consciência de que um mundo melhor será construído através da convivência e
fortalecimento de vínculos.

Projetos desenvolvidos:
●

●

●
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Educação com Arte - O Programa Educação com Arte é composto por
atividades socioeducativas, tais como: Canto Coral com iniciação à flauta
doce; Informática Educativa; Violão; Violino; Dança.
Apoio às Famílias - O Programa tem como premissas acompanhar e
promover atividades junto às famílias em situação de vulnerabilidade
social, em especial às famílias das crianças e adolescentes matriculados na
Casa Mateus, favorecendo o fortalecimento de sua autonomia
e
responsabilidade social. Para o fortalecimento dessas famílias, nossas ações
incluem a vivência de uma espiritualidade acolhedora, ecumênica e
abrangente.
Programa Jovens em Ação - Este Programa tem por objetivo contribuir para

a formação da identidade, resgate da autoestima estimulando a resolução
pacífica de conflitos, a busca por formas não violentas de relacionamentos
e pela melhoria na qualidade de vida. Atrelado a esse trabalho também
está na qualificação do jovem para a busca do seu primeiro emprego.
Infelizmente no ano de 2014 não conseguimos nenhuma parceria para que
esse trabalho tão importante fosse realizado.
Tel: (11) 4547-3862 - 4547-2971
Email: casamateus@terra.com.br
Site: https://casamateus.wordpress.com/as-tres-areas/
Endereço: Rua América do Norte, 259 Parque das Américas - Mauá/SP CEP: 09351-200

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO
Tel: (11) 4514-9135
Email: asdias@osite.com.br
Site: www.colegiomonsenhoralexandre.com.br
Endereço: R. Santa Cecília, 351 - Matriz, Mauá - SP, 09370-670

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO
Projeto desenvolvido: tratamento de álcool e drogas e assistência social.
Tel: (11) 4576-4839
Email: cassap@outlook.com
Endereço: R. Virgílio dos Santos, 5 - Jardim Itapeva, Mauá - SP, 09310-270

CENTRO DE RECUPERAÇÃO CAMILLE FLAMARION
Projeto desenvolvido: clínica de recuperação de álcool e outras drogas.
Tel: (11) 94797-6909
Site: https://www.clinicaderecuperacaosp.com.br/
Endereço: R. Amaro Branco da Silva, 282 - Jardim Mauá, Mauá - SP, 09340-090
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CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE MAUÁ
Projeto desenvolvido: Realiza desde sempre um projeto musical que tem como
objetivo promover a integração da juventude através da arte. O ambiente criado é
propício para que os jovens desenvolvam hábitos disciplinares, senso de
responsabilidade e autoestima.
A formação destes grupos é realizada através de aulas gratuitas de música, ballet,
jazz, ginástica e expressão corporal.
Tel: (11) 2668-3651
Site: http://www.bandalyra.org.br/
Endereço: R. Princesa Isabel, 247 - Vila Bocaina, Mauá - SP, 09310-010

INSTITUTO ROGERIO BANKS DE REABILITAÇÃO
Projeto desenvolvido: Tratamos problemas com uso de substâncias, transtornos
esquizofrênicos e Acolhimento de Idosos como casa de repouso. Ao iniciar o tratamento
por causa do uso de substâncias, e transtornos, o paciente é acolhido, em seguida é
realizada a anamnese psicológica, onde ele expõe sua dificuldade dos transtornos por
uso de substâncias. No decorrer do seu tratamento por transtornos de uso de substâncias
ele irá participar de reuniões diárias onde buscamos o seu amadurecimento emocional
através de um conjunto de atividades como forma terapêutica. Nesses meses, o paciente
aprende um pouco sobre sua dificuldade e como lidar com ela.
Tel: (11) 99506-9380
Site: https://projetopeniel.org.br/
Endereço: R. Carmen Miranda, 1486 - Jardim Sônia Maria, Mauá - SP, 09380-310

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ
Projeto desenvolvido: atendimento médico.
Tel: (11) 2198-8300
Site: https://santacasamaua.org.br/
Endereço: Av. Dom José Gaspar, 1374 - Vila Assis Brasil, Mauá - SP, 09370-670
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ENTIDADES SOCIAIS NA CIDADE DE DIADEMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETÁRIA: PATRÍCIA FERREIRA
Email: cidadania@diadema.sp.gov.br
Tel: (11) 4057-7817

CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da
criança e do adolescente. A cidade de Diadema possui três Conselhos Tutelares.
CONSELHO TUTELAR 1
Tel: (11) 4059-0569
Endereço: Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1.322 – Eldorado
CONSELHO TUTELAR 2
Tel: (11) 4053-8005
Endereço: Rua Oriente Monti, 201 – Centro
CONSELHO TUTELAR 3
Tel: (11) 4044-2171
Endereço: Rua Guaricica, 45 – Piraporinha

INSTITUTO JÊSUE
Projeto desenvolvido: Política de assistência social e Direitos Humanos.
Possibilitar a Inclusão e Transformação Social para a População em Situação de
vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais através de Ações Integradas de Assistência
social, Educacional, Cultural, Promoção da Saúde e de Garantia e Defesa dos Direitos
Humanos e Sociais.
Garantir a promoção dos direitos humanos e sociais a população com
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vulnerabilidades e riscos sociais, oferecer um atendimento embasado nos preceitos da
ética e integridade humana.
Promover a ampliação de experiências e conhecimentos, estimulando o interesse
pelo processo de transformação prática, convivência social, formação pessoal e
profissional.
Tel: (11) 4178-4422 - (11) 2356-1504
Site: www.institutojesue.org.br
Endereço: Rua Camargo, 184 – Vila Paulicéia – São Bernardo do Campo – SP – CEP: 09682-100

AGNEE - Associação Global Nova Era
ONG de Cultura e arte; educação/ensino; segurança e cidadania.
Tel: ( 11) 22471431
Email: contato@agnee.org.br
Site: www.agnee.org.br
Endereço: Rua dos Pinheiros - 85 Bairro: Sapopemba - CEP:, 9973300 – Diadema.

ASSOCIAÇÃO CICLO DA VIDA
Público alvo: crianças- creche / famílias carentes
Projeto desenvolvido: A Associação Ciclo da Vida atende cerca de 400 famílias
carentes da cidade de Diadema. Conheça nossos projetos, faça sua doação! Apontar
caminhos e apoiar o desenvolvimento, por meio de um trabalho de qualidade e da
relação de respeito e confiança construída por esta instituição. Mantendo e ampliando o
nível de atendimento desta, assegurando aos nossos beneficiários um atendimento de
qualidade, que busque somar as necessidades sejam elas: alimentação, saúde, cultura,
educação, esporte, lazer e recreação. Ativando a autoestima, dignidade, respeito,
convivência familiar e melhoria na qualidade de vida. Promovendo e reforçando o
fortalecimento do vínculo familiar em sua plenitude por excelência.
Tel: (11) 4054-0200
Email: associacaociclodavida@bol.com.br
Site: www.associaçãociclodavida.org
Endereço: R. Antônio Gonçalves Martins, 166 - Conj. Res. Sanko, Diadema – SP
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE- DIADEMA
A APAE Diadema é uma instituição filantrópica que há mais de 40 anos oferece
apoio ao deficiente intelectual, por meio da saúde, educação e assistência social.
Tel: (11) 4055-6622
Email: contato@apaediadema.org.br
Site: https://apaediadema.org.br/
Endereço: Av. Dr. Ulysses Guimarães, 316 - Conceição, Diadema - SP, 09990-625

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE A VIDA ANIMAL
Público alvo: Animais.
Tel: (11) 4436-3022
Email: imperial@imperial.cnt.br
Endereço: R. Santa Marta, 219 - Taboão, Diadema - SP, 09940-180

ASSOCIAÇÃO LUTAR PELO FUTURO
Organização sem fins lucrativos que busca a inclusão social através da prática
esportiva integrada à disciplina e ao respeito.
Email: contato@lutarpelofuturo.com
Site: https://lutarpelofuturo.com/quem-somos/
Endereço: Rua Bituva, 40 - Eldorado, Diadema - SP, 09971-070
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ASSOCIAÇÃO PASSO A PASSO
ASSOCIAÇÃO PASSO A PASSO tem como foco o segmento de Empresas e Negócios
em Diadema. A Passo a Passo tem como missão desenvolver, por meio do ensino da
dança e de outras linguagens artísticas, o desenvolvimento integral do indivíduo,
auxiliando na promoção e desenvolvimento de futuros profissionais.
Tel: (11) 4075-1715
Endereço: R. Agostinho Barbalho, 332 Vila Nogueira

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM SAPOPEMA
Projeto desenvolvido: A Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor
Florestan Fernandes é um órgão municipal fundacional com personalidade jurídica de
direito público sem fins lucrativos, regida pelo seu Estatuto, Regimento Interno e
Legislação aplicável. O foco da escola é o ensino de cursos profissionalizantes, com
alunos selecionados através de processo seletivo e totalmente voltados à população do
município de Diadema. Os cursos são distribuídos em áreas estratégicas do
desenvolvimento econômico e social da cidade e têm por finalidade a conquista do
primeiro emprego, a inserção/manutenção no mercado de trabalho assalariado e a
geração de renda por trabalhador. A política de formação profissional é considerada
fundamental para promover a emancipação dos trabalhadores e diminuir as
desigualdades sociais em ações articuladas com o governo de Diadema, por meio das
Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Assistência Social e Cidadania e da
Educação. Alinha-se, ainda, às políticas públicas municipais que garantam os direitos
sociais básicos, ampliação da participação popular e incentivo à auto-organização da
sociedade. Os conteúdos são desenvolvidos de maneira que aumentem o grau de
escolaridade dos educandos e que os auxiliem na geração de trabalho e renda.

Tel: (11) 4053-2600
Email: comunicacao1@florestan.org.br
Endereço: Av das palmeiras, 147 - Eldorado Diadema
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COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Público alvo: 5 núcleos de educação infantil e 1 núcleo de assistência social
Projeto desenvolvido: Atender crianças e suas famílias em situação de
vulnerabilidade social , promovendo educação e a cidadania por meio da qualificação e
preparo dos profissionais envolvidos.
Tel: (11) 4059-6006
Email: coinamar@copinamar.org.br
Site: https://www.coinamar.org.br/
Endereço: Av. Antonio Sylvio Cunha Bueno, 1451 Jardim Inamar

ESPAÇO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Projeto desenvolvido: A “Espaço Solidário Associação Assistencial” é uma entidade
sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Diadema. a) Dar assistência, educação
e promoção social às pessoas carentes; b) Fundar e administrar obras filantrópicas e
beneficentes; c) Assistir crianças, adolescentes, famílias e idoso.
Para atingir seus objetivos, os mesmos são oferecidos gratuitamente, nada sendo
cobrado das pessoas que recebem sua assistência e serviços, observando os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, sem
distinção de sexo, raça, nacionalidade, profissão, credo religioso ou político.
Tel: (11) 4044-9298 - (11) 3705-8177
Email: espaco.@espacosolidario.org.br
Site: www.espaçosolidrio.org.br
Endereço: Av. Afonso Monteiro da Cruz, 1565 - Jardim dos Eucaliptos

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Público alvo: Crianças - Educacional infantil.
Tel: (11) 4091-4564
Site: http://futurogeraçao.org.br
Email: crechefuturageracao@yahoo.com.br
Endereço: Av. Paranapanema 551 Taboão – Diadema
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GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Público alvo: crianças carentes de 3 meses até 12 anos em regime semi-internato.
Projeto desenvolvido: creche para crianças carentes, centro de convivência e
renovação CECOR- cursos profissionalizantes para adolescente carentes e atendimento
médico e oftalmológico com atendimento médico e oftalmológico grátis.
Tel: (11) 4071-6964
Email: contato@lardoalvorecermn.org.br
Site: www.lardoalvorecermn.org.br
Endereço: R.Santa Ifigênia, 70 - Jardim Santa Rita

INSTITUTO DIADEMA DE ESTUDOS MUNICIPAIS
O Instituto Diadema de Estudos Municipais - IDEM, entidade privada, sem fins
lucrativos, e com qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip), tem por missão contribuir, através de estudos, análises e projetos, para o
desenvolvimento das relações entre poder local, democracia e cidadania no município de
Diadema, São Paulo.
Tel: (11) 4057-1122 - (11) 3954/3804
Email: idem.inst@terra.com.br
Site: http://institutodiadema-idem.blogspot.com/
Endereço: Av. Sete de Setembro, 734 - Vila Santa Dirce - Centro

IRMANDADE DA SANTA CASAS DE MISERICÓRDIA DE DIADEMA
Público alvo: A Santa Casa de Diadema foi fundada em 1969 e é referência em
atendimentos gratuitos de Fisioterapia e Reabilitação no Município de Diadema SP.
A instituição também administra o Núcleo Educacional em que há o atendimento
de crianças de 1 a 3 anos nas Creches Estado de Israel e Nova Conquista, além de
trabalhar o desenvolvimento socioeducacional com crianças e adolescentes no Projeto
Toninhos. A Organização sem fins lucrativos se dedica à qualidade de vida, assistência
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social e desenvolvimento educacional da população de Diadema com profissionais
capacitados e engajados.

Tel: (11) 4072-6300
Email: contato@santacasa.diadema.com.br
Site: www.santacasa.diadema.com.br
Endereço: R. dois de Julho, 465 Jardim Canhema

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA
A Santa Casa de Diadema, por meio do Núcleo Educacional, promove o
desenvolvimento infantil e a socialização dentro de um contexto integral.
Tel: (11) 4072-6300
Email: contato@santacasa.diadema.com.br
Endereço: R. dois de Julho, 465 Jardim Canhema

OBRA SOCIAL SÃO FRANCISCO XAVIER
Tem a missão de transformar a vida de crianças e adolescentes, desenvolvendo-os
para lidar com situações de risco, desigualdades e violações de direitos . Tem como visão
ser referência no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes na região de Diadema. Tem como valores a transparência , a ética, a
qualidade, proatividade, igualdade, responsabilidade social e proteção à criança.
Tel: (11) 4056-3355 - (11) 4056-6500
Email: ossfx.diadema@gmail.com
Site: www.ossfx.org.br
Endereço: Rua da terra, 80 Serraria
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REDE CULTURAL BEIJA FLOR
Projeto desenvolvido: colaborar com o desenvolvimento cultural, educativo,
econômico e sobretudo humano das comunidades. Oferece diversas atividades como
oficinas culturais e esportivas, apoio educacional e projetos nas áreas de geração de
renda, educação nutricional, educação ambiental, comunicação social e saúde
preventiva.
Tel: (11) 4049-4440 - (11) 4047-2231
Site: https://redeculturalbeijaflor.org.br/
Endereço: estrada pedreira Alvarenga, 2343 Eldorado – Diadema

SODIPROM
Público alvo: Jovens e adolescentes
Entidade social sem fins lucrativos, utiliza estratégias didáticas adaptada a
realidade social e econômica do mercado de trabalho e desta forma prepara jovens e
adolescentes da comunidade de desta forma prepara jovens e adolescentes da
comunidade de Diadema-SP, para ingressar no mundo do trabalho como jovens
aprendizes em empresas parceiras nos diversos segmentos.
Tel: (11) 4056-6618
Email: sodiprom@sodiprom.com.br
Site: http://www.sodiprom.com.br/
Endereço: R. Oriente Monti , 131 - Diadema

TRANSITÓRIA CASA DO CAMINHO
Público alvo: pessoas e famílias em vulnerabilidade social.
Projeto desenvolvido:
●
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Albergue noturno – oferece atendimento a pessoas em situação de rua com
objetivo de atender suas necessidades emergenciais. ; realiza abordagens,
encaminhamentos para tratamento de dependência química e saúde,

●
●

trabalho sócio-educativo. O maior objetivo é a reinserção social do
indivíduo.
Atendimento a famílias – iniciado em 2016, atende famílias em situação de
vulnerabilidade, auxiliando com cesta básica e orientação social.
Atendimento a dependentes químicos.

Tel: (11) 4056-2008 - (11) 2668-1542
Email: contato@transitoriacasdocaminho.org.br
Site: https://transitoriacasadocaminho.org.br/
Endereço: R.Vicente Adamo Zara, 230
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