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As oportunidades são geradas através de programas
sócio educativos, esclarecendo os deveres e direitos
dos cidadãos, atividades culturais, esportivas, geração
de renda e acolhendo as crianças e seus familiares que
chegam até nós, de maneira incondicional.
Produzir oportunidades para gerar uma transformação positiva requer muito empenho colaborativo e é por isso que nos dirigimos a empresas, cidadãos e instituições públicas para se engajarem
nessa causa.
Para nós, ética tem a ver com os princípios que
orientam o comportamento humano, aquilo que
nos dá valores para a vida em sociedade.
Sabemos que o problema social no nosso país poderia ser enfrentado se os recursos públicos fossem
investidos de forma eficiente e geridos com transparência. Mas é sabido também que sem grandes
doses de empatia não iremos nos engajar para tornar os dias de todos dias melhores para sempre.
Podemos transformar nossa sociedade se juntarmos forças; são pequenas atitudes que juntas geram grandes transformações.

www.projetopac.org.br
/projetosamigosdascriancas
/projetosamigosdascriancas

Apresentamos nestas próximas páginas, os resultados de todos nós: PAC, parceiros e voluntários que
com muito amor realizam transformação social.
Rosane Chene
Diretora fundadora
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2. O PAC
Atendemos a população que se encontra em situação de vulnerabilidade e/ou risco social através de
nossas 5 casas, sendo 2 casas de proteção especial de alta complexidade, onde acolhemos 35
crianças e adolescentes, e 3 casas de serviço de assistência social básica que assistem 1200 famílias.

Missão

Promover a transformação social através da geração de oportunidades para os cidadãos dos distritos de Pirituba, São Domingos e Jaraguá.

Valores

Comprometimento, colaboração, foco no usuário, amor, atitude, inovação, empatia, comunicação, planejamento.

Visão

Ser um modelo de instituição na sociedade em
que atuamos.

3. Redes Digitais
Mais de 4.600 seguidores

Mais de 1.700 seguidores

4. Certificações
O PAC conquistou em
2019 a certificação
federal CEBAS, e é reconhecida como entidade beneficente de
assistência social; essa
certificação demonstra
a credibilidade que o
PAC tem construído ao
longo dos seus 17 anos
de existência.

COMAS: 192/2012
CMDCA: 1276/07
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5. Diretoria Voluntária
Amariles Leite Pimenta • Presidente;
Kelly Christine Barbosa do Valle
Lopes • Vice-presidente;
Marcos Cesar Pires Gomes • 1º Tesoureiro;
Renata Aureli Mendes • 2° Segunda Tesoureira;
Ageu Antonio dos Santos • 1º Secretário;
Alecsandra Neri de Almeida • 2º secretária;
Juliana Gomes Aragão • Conselho Fiscal;
Iria Cristina Juliati Pedroso • Conselho Fiscal;
Marina Chene Ferreira e Sheila Valério
Laurenzoni • Conselho Deliberativo.

Equipe gestão

Rosane Luciane Chene • Fundadora e Diretora;
Regiane da Costa Guirado Fonseca • Gerente Financeiro;
Fernanda Figueiredo Batista Araújo
• Desenvolvimento Institucional;
Fabricia Gonçalves dos Anjos • Gerente SAICA 2;
Helga Helena Batista Barbosa • Gerente SAICA 1;
Regiane da Costa Guirado Fonseca • Gerente CCA;
Renata Pozelli da Silva • Gerente SASF;
Aline Jubilado Silva • Coordenadora POP.

Relatório de Atividades 2019 • 7

6. Região
de Atuação
A região que abrange os distritos de Pirituba, Jaraguá e São Domingos tem uma população de
aproximadamente 437,5 mil habitantes em uma
área de 54,7 km² e está localizada na zona noroeste da cidade.
Pirituba é o distrito, entre os três atendidos, que
apresenta o maior número absoluto de domicílios
com famílias em extrema pobreza, ou seja, aquelas
com renda per capita de até 1/8 de salário mínimo
(1.035 famílias).
Com renda Com renda
per capita per capita
Total
Subprefeitura Distrito
até 1/2
até 1/4
domicílios
salário
salário
mínimo
mínimo
Jaraguá
53239
9995
1992
Pirituba
53342
5687
1105
Pirituba
Pq. São
28617
3244
683
Domingos
Total Subprefeitura Pirituba
135198
18926
3780
Fonte: IBGE, Censo 2010.

Um dos problemas crescentes na região é a violência contra a mulher. Um estudo em 2017 (o mais recente) indicou que quase 700 mulheres precisaram
ser internadas em hospitais devido às agressões físicas que sofreram.

Fonte: SMS (Secretaria Municipal de Saúde), SIVVA (Sistema de Informação e Vigilância de Violências e Acidentes), COVISA (Coordenação de Vigilância em Saúde).

Outro fator problemático é a queda da inclusão digital na região, parte por conta do fechamento dos
equipamentos públicos como os Telecentros. Essa
atuação tem influência direta na profissionalização
e capacitação de jovens e adultos.

Fonte: Secretaria de Serviços/CCCD (Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital)
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7. Unidades
7.1 PAC SASF
(Serviço de atendimento
à família em domicílio)
O SASF é um serviço de proteção básica que atende preferencialmente famílias que são beneficiárias
de algum programa de transferência de renda do
governo (Bolsa Família, BPC, entre outros) com o
objetivo de auxiliá-las nas condicionalidades dos
programas e promover a autonomia das mesmas.
Nesta “Casa”, nosso objetivo é conscientizar e
criar oportunidades para o indivíduo alcançar
sua autonomia, e isto se dá através de visitas domiciliares, reuniões educativas, serviços de atendimento psicológico, oficinas de geração de renda,
apoio e empoderamento da liderança feminina em
sua família.
Consideramos uma família autônoma avaliando
sua independência financeira através do emprego;
se está livre de qualquer situação de drogadição; se
todos os membros estão em dia com a educação
escolar; se não existe violência doméstica; se a saúde dos familiares está sendo tratada e sob controle;
se a família vive de uma maneira digna no item higiene do lar e dos indivíduos.
Em média, uma família passa a ser autônoma em
todos estes quesitos em 4 anos de trabalho da nossa equipe; em alguns casos, temos a consciência de
que sempre será necessário nosso apoio, pois dificilmente alcançarão essa autonomia sozinhas.
Nosso público envolve 4.000 pessoas localizadas
nas comunidades da região, a saber: Cantagalo, Vila
Mirante e Vila Zatt.
São 1.000 residências, sendo 910 lideradas por mulheres; por isso é tão importante nosso apoio e empoderamento a estas mulheres para que sejam inseridas e vistas pela sociedade de uma maneira digna.
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Principais projetos 2019
SALÃO DE BELEZA – ESCOLA
PROFISSIONALIZANTE
Em parceria com o Arita Social, inauguramos o salão “Escola da beleza”, onde oferecidas formações
em cabeleireiro(a), barbeiro(a) e manicure, promovendo a profissionalização do indivíduo, consequentemente criando oportunidades de emprego
e renda. Em 2019, foram formados(as) 20 profissionais em corte feminino e masculino. Em 2020,
nosso objetivo é formar 60 profissionais em corte
feminino e masculino.
Resultados de 2019
202 atendimentos de assessoria jurídica (regularização benefícios e aposentadorias);
39 famílias desligadas do programa por atingirem
sua autonomia financeira e social;
3188 pessoas participaram das nossas atividades
socioeducativas, onde são abordados temas pertinentes à autonomia e fortalecimento de vínculos familiares.
POP – PROGRAMA DE OFICINAS DO PAC
O POP - Programa de Oficinas do PAC - foi criado em
setembro de 2018 na região do Cantagalo, Pirituba,
com o objetivo de complementar as ações oferecidas pelo PAC SASF, oferecendo atividades esportivas, educacionais e culturais para crianças de 06 a
14 anos e formação profissional para jovens de 15
a 24 anos.
São atendidas mensalmente 300 crianças de 06 a
14 anos nas oficinas de futebol, judô e balé, com a
condição de que participem das aulas de reforço escolar, e 40 jovens no curso de formação profissional
“Jovem com Futuro”.
Um dos nossos diferenciais são dois espaços de
convivência, a biblioteca e a lan house, que ficam
disponíveis ao público geral local de segunda a sexta em horário comercial.
PROGRAMA JOVEM COM FUTURO
O “Programa Jovem com Futuro” tem como objetivo a empregabilidade de jovens de 15 a 24 anos
através de formação profissional de qualidade.
O programa inclui aulas de língua portuguesa e
matemática, rotinas administrativas e formação no
sistema ERP - Protheus.
Nosso diferencial é a formação em novas tecnologias sustentáveis e habilidades socioemocionais
para que eles tenham mais competitividade no
mercado de trabalho.
12 • Projeto Amigos das Crianças

Em 2019
3.311 aulas de reforço escolar para crianças de 06
a 15 anos;
819 aulas de futebol;
906 aulas de judô;
2451 aulas de balé;
421 crianças participaram de passeios culturais;
70 jovens formados pelo Programa Jovem com Futuro;
60% dos jovens formados foram inseridos no mercado de trabalho em até 6 meses após a conclusão
do curso.
SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
O SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – também é um serviço de proteção básica e atende 136 crianças (de 06 anos a 11 anos e
11 meses) e adolescentes (de 12 anos a 14 anos e 11
meses) no contraturno escolar e suas famílias.
Diariamente, são servidas para todas as crianças 2
refeições completas (café e almoço), e além disso
são desenvolvidas atividades socioeducativas que
envolvem cultura, dança, esporte, inclusão digital,
desenvolvimento lógico e incentivo à escrita e leitura através de atividades lúdicas.
Nosso diferencial nesta casa, além da alta qualidade
de tudo o que oferecemos para nossos assistidos,
é oferecer atendimento psicológico para todas as
crianças e jovens e disponibilizar uma assistente
social para visitar as famílias mensalmente, com o
objetivo de fortalecer a função protetiva da família
através de acolhida e escuta, atendimento individual e familiar, orientação e encaminhamentos junto à
rede de serviços públicos.
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
O prédio onde está instalado o Centro para Crianças
e Adolescentes foi totalmente reformado, com o
objetivo de modernizar, adequar e melhor acolher
o público atendido e disponibilizar novos espaços
possibilitando a ampliação das oficinas oferecidas.
Além disso, agora oferecemos sala de inclusão digital, sala de balé e biblioteca.
Em 2019
66.480 refeições;
870 horas de atividades socioeducativas (leitura,
oficinas, recreação);
980 atendimentos familiares (orientação e encaminhamento);
400 horas de aula de Taekwondo.
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7.2 SAICA (Serviço de
Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes - Casas
do PAC 1 e 2)
As Casas do PAC SAICA 1 e 2 são serviços de alta
complexidade, que acolhem crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.
Os acolhidos chegam até nós através do Conselho
Tutelar, Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) e Poder Judiciário, são atendidos com
dignidade, amor e carinho e passam a morar em
nossas casas, recebendo atendimento médico, psicológico, educacional e social.
O objetivo desse serviço é promover ações que garantam o direito de convivência familiar; para isso,
as famílias são acompanhadas e orientadas em suas
demandas, para que se tornem autônomas e possam receber de volta suas crianças; caso isto não
seja possível, após avaliação judicial inicia-se um
estudo sobre possível inserção em família adotiva.

Principal projeto 2019
PROGRAMA FAMÍLIA EM FOCO
São encontros mensais com as famílias das crianças acolhidas, os encontros e palestras também são
realizadas por um profissional externo da rede socioassistencial, que trabalha temas de interesse comum das famílias, com o objetivo de organizá-las e
construir um espaço familiar saudável, incentivá-las
a conhecerem seus direitos e deveres e utilizarem
de forma adequada as ofertas socioassistenciais,
fortalecendo-as assim para a execução do papel
diante dos acolhidos e da sociedade.
Resultados 2019
450 horas de treinamento de qualificação profissional para educadores sociais e de primeira infância
para a equipe de colaboradores;
22 famílias atendidas pelo programa Família em Foco ;
09 crianças retornaram com suas famílias;
07 adoções;
38 novos acolhimentos.
VOLUNTARIADO
Em 2019, o PAC recebeu em suas unidades 1513
voluntários, que vieram visitar, brincar, trazer doações e interagir com nossas crianças; somente na
nossa festa de Natal, tivemos a mão de obra de 210
desses voluntários.
Para nós, compartilhar estes momentos com nossa
família de voluntários é a oportunidade de dividirmos momentos e somarmos experiências. Estes
momentos de convivência, troca, afeto e amizade
nos oferecem satisfação e a sensação de felicidade.
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8. Mobilização
de Recursos
8.1 Projeto de Sustentabilidade
Sabor Social

O Sabor Social é um projeto de sustentabilidade.
Produzimos bolos, salgados, sanduíches de metro
e doces para seu evento (café da manhã, aniversariantes do mês, café com clientes).
O diferencial dos nossos produtos é que além da
qualidade e dos preços competitivos, eles possuem
um valor social, pois todo o lucro gerado é investido
nas oficinas de geração de renda.
Esse projeto recebeu dois incentivos em 2019: A empresa Nordson e o Instituto Cyrella fizeram aportes
financeiros no valor de R$ 12.000,00 para a compra
de equipamentos para o projeto, por acreditarem
no potencial de sustentabilidade que ele oferece.
Entre em contato e agregue valor ao seu evento!

8.2 Programa da Nota Fiscal
Paulista

Você pode doar seus créditos da Nota Fiscal Paulista
para nossos projetos, escolhendo o PAC como sua
entidade favorecida. É simples e rápido. Em 2019
o PAC recebeu através desse projeto o valor de R$
156.474,44, que foi aplicado integralmente na reforma do nosso Centro para Crianças e Adolescentes.

8.3 Padrinho mensal
Você pode apadrinhar um dos nossos projetos se
tornando um doador mensal. Através do seu compromisso contínuo, podemos planejar nossas ações
de maneira mais segura, garantindo a continuidade
dos projetos.
Em 2019, as doações dos 170 padrinhos recorrentes
alcançaram a soma de R$ 198.041,03 correspondentes a 5% da nossa receita.

8.4 Projetos Incentivados
O “Projeto Jovem com Futuro” conta com recursos
incentivados; sua empresa pode efetuar doações
por meio da renúncia fiscal do Imposto de Renda,
beneficiando entidades com projetos que apoiem
crianças e adolescentes. O Imposto de Renda devido é a principal fonte de captação de recursos do
CONDECA no Estado de São Paulo e sua utilização
não traz ônus a quem contribui.
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A pessoa jurídica que contribuir terá dedução de
até 1% do imposto devido sem quaisquer ônus, recolhendo, assim, 99% do valor devido.

8.5 Doação Direta
Você pode ajudar o PAC através da doação direta
pelo site www.projetopac.org.br
Receitas 2019
TOTAL RECEITAS R$ 4.031.979,02

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Convênio: contrato com a Prefeitura do Município de São Paulo como um dos representantes da assistência social do distrito de Pirituba;
Eventos: receita gerada por shows, jantares,
vendas de produtos confeccionados pelo PAC;
Nota Fiscal Paulista: receita adquirida através
da doação de cupons fiscais captados em urnas presentes em estabelecimentos comerciais
que são posteriormente digitados por nossos
voluntários, e também através da doação automática das notas fiscais com CPF;
Bazar: bazares realizados com roupas usadas e
vendidas para o público geral e na própria comunidade assistida;
Recorrentes: amigos do PAC que tem o compromisso de mensalmente doarem o valor
acordado;
Doações Pontuais: doações financeiras realizadas de maneira pontual por pessoas físicas
e jurídicas.

Recursos Humanos: pagamento dos colaborados do PAC;
Eventos: eventos sociais e culturais oferecidos
para os usuários ( passeios, datas comemorativas, etc.);
Infraestrutura e manutenção: manutenções
dos espaços físicos ( consertos hidráulicos, pintura, troca de lâmpadas, manutenção elétrica, etc.);
Locomoção: gastos com combustível e vale
transporte para consultas médicas, retiradas de
doações, audiências, visitas domiciliares, etc.;
Despesas operacionais: contabilidade, correios,
taxas, impostos, cartório, material de escritório;
Compras: Despesas com alimentação, produtos de higiene e limpeza;
Prestador de serviços: oficineiros, encanadores, desentupidoras, dedetização.

Para mantermos os nossos serviços dentro de
uma margem de segurança e não sermos dependentes unicamente do convênio com o município, e podermos continuar oferecendo gratuitamente nossos serviços, é necessário mantermos
um fundo de reserva.
Atualmente temos apenas 21% do valor necessário
para esta margem de segurança.
FUNDO DE RESERVA - PAC

Despesas 2019
TOTAL DE DESPESAS R$ 3.850.557,84
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9. Desafios
para 2020
Centro Educacional PAC:
Torre Amor Maior
Em 2017, o PAC deu o primeiro passo para a realização de um sonho: a construção de uma unidade!
É a expansão de todo amor e cuidado do PAC com
nossos assistidos que queremos alcançar através
desta NOVA TORRE. O projeto consiste em construir
um espaço adequado e inovador para a inclusão social e cultural da comunidade de Pirituba. O terreno
foi adquirido com a colaboração da nossa parceira
Zendesk, e um estudo inicial da obra a estimou em
R$ 2.000.000,00 ($ 625.000,00).
O projeto terá 765m² de área construída e vamos
poder aumentar em 400% nossos atendimentos,
que corresponderá a 2.880 crianças e adolescentes que fazem parte dos programas do PAC - 6 a 15
anos; 30.000 pessoas no programa de forma indireta (famílias); 2.400 adultos assistidos diretamente
por meio de oficinas de geração de renda; 720 jovens de 15 a 21 anos.

Torre Amor Maior
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10. Parcerias
Desde 2010 o PAC possui uma parceria ininterrupta
com a SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Essa é uma parceria
importante, que demonstra a transparência e credibilidade dos serviços executados com PAC, haja
vista as exigências fiscais e gerenciais exigidas para
a continuidade dos convênios.
Além disso, contamos com os seguintes parceiros
financeiros:

Patrocínio

Unidades
Casa do PAC 1
Rua Francisco Chaves Pinheiro, 121
CEP: 05134-200
Vila Zulmira – São Paulo/SP
Casa do PAC 2
Rua Fazenda Monte Alegre, 60
CEP: 05160-060
Jaraguá – São Paulo/SP
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos
Rua Canelinha, 63
CEP: 05159-430
Jardim Maristela – São Paulo/SP
SASF – Serviço de Assistência Social à Família
Rua Conde Monterone, 245
CEP: 02982-190
Jardim Sydney – São Paulo/SP
POP – Programas de Oficinas do PAC
Rua Conde Monterone, 269
CEP: 02982-190
Jardim Sydney – São Paulo/SP

Parceria Institucional
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