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|| 3Mensagem da
Fundadora
O ano de 2020 foi assustador, mesmo para aqueles 
que tiveram a sorte de não adoecer, de não encon-
trar a morte em algum familiar, amigo ou colega de 
trabalho, que contou com o privilégio de se manter 
trabalhando, de ter uma renda e alimento na mesa. 
Creio que o medo de “perder” deixou algumas mar-
cas em quem não perdeu nada, e muitas feridas 
ainda sangrando em quem viveu de perto a perda.

Nos permitimos viver este ano enfrentando altos e 
baixos, reconhecendo nossas fraquezas, celebran-
do pequenas conquistas. Amamos, erramos, perde-
mos, ganhamos, superamos, nos frustramos, nem 
sempre nos damos bem, mas sempre recomeçamos 
e nos reinventamos.

Fomos atrás de transformar os invisíveis em pro-
tagonistas, criamos formas de estar presentes nas 
casas de nossos assistidos, desenvolvendo volunta-
riado a distância e online.

Aprendemos novas formas de captação de recursos 
e a vontade de vencer a fome de nossas famílias, a 
sede de conhecimento de nossas crianças e jovens 
nos levou a driblarmos o medo. Como verdadeiros 
heróis trabalhamos para nossos assistidos senti-
rem que nós nos importamos verdadeiramente 
com cada um deles e nosso maior presente foi ou-
vir: “vocês estão aqui, como é bom saber que não 
estamos sozinhos“.

Às vezes na vida é simples assim, não temos outra 
opção senão ir em frente e de alguma maneira,  
apesar de tudo, encontramos motivos para come-
morarmos.

Podemos transformar nossa sociedade se juntar-
mos forças. são pequenas atitudes que juntas ge-
ram grandes transformações. Para 2021 restará 
à nossa sociedade recriar um mundo mais soli-
dário e justo, todos deverão entender que a co-
laboração é a palavra de ordem para um mundo  
melhor.

Apresentamos nestas próximas páginas os resulta-
dos de todos nós: PAC, parceiros e voluntários que 
com muito amor realizam transformação social, 
criando dias melhores.

Rosane Chene
Diretora fundadora



Nossa 
visão é 
ser um 
modelo de 
instituição 
na 
sociedade 
em que 
atuamos.

+4.900 seguidores +2.200 seguidores +288 seguidores

Nas mídias

O PAC
O PAC é uma organização social que atua na região de Pirituba em 
São Paulo, gerando oportunidades para crianças, adolescentes e 
suas famílias. São 18 anos promovendo a transformação social na 
região.

Porque nós existimos
Para promover a transformação social através da geração de opor-
tunidades para os cidadãos dos distritos de Pirituba, São Domingos 
e Jaraguá.
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O PAC conquistou em 2019 a certificação federal 
CEBAS e é reconhecida como entidade beneficen-
te de assistência social. Essa certificação demonstra 
a credibilidade que temos construído ao longo dos 
seus 18 anos de existência.

CEBAS – desde 2019
CMDCA – desde 2007
COMAS – desde 2011

Como organizamos

Certifcações

Diretoria
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

Nossas unidades
Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes

PAC SAICA I - Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes
(11) 3902-3650

PAC SAICA II - Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes
(11) 3901-0859

PAC CCA - Centro para Crianças e Adolescentes
Rua Canelinha, 63
Jardim Maristela – São Paulo
CEP 05159-430 – SP

PAC SASF - Serviço de Assistência Social à Família
Rua Conde Monterone, 269
Jardim Sydney – São Paulo
CEP 02982-190 – SP



O QUE FOI DESTAQUE 
EM 2020

6.000  pessoas impactadas através de nossas ações;

83.000 refeições servidas no 
ano, somente em nossos SAICAS;

1.500 sacolinhas de Natal (roupa, 
calçado e brinquedo) entregues;

1.500 kits de dia das crianças entregues;

853 novos voluntários se conectaram conosco;

600% de aumento nas doações de gênero 

(alimentos, roupas, kits de higiene e entre outros).

Nos 
unindo, 
criamos 
dias 
melhores
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A pandemia do novo corona vírus trouxe muitos impactos no mundo 
todo, e não foi diferente na população atendida por nós!
74,6% das famílias atendidas tiveram perda de renda parcial ou total, o 
que teve impacto direto nas condições de vida dessas pessoas. O auxílio 
emergencial não chegou na mesma velocidade da propagação do vírus 
e também não contemplou toda a população. 

Nas periferias, o acesso a tecnologia e internet não é comum a to-
dos, por isso nos mantivemos de portas abertas, arregaçamos as man-
gas e fomos para as linhas de frente. 

Articulamos com nossos parceiros para oferecermos o apoio rápido e 
eficiente ao nosso público.

Desenvolvemos novas ferramentas de comunicação, matamos a fome, 
demos apoio emocional e nos superamos, conseguindo beneficiar tam-
bém as pessoas das comunidades ao entorno da nossa.

17.795

300

Cestas básicas 
entregues

Máscaras entregues Kits de limpeza e 
higiene entregues

Famílias inseridas no 
cadastro do Auxílio 

Emergencial

Álcool em gel 
entregues

10.000 18.000

5.000

Atuação PAC na Pandemia

Parceiros importantes 
nessa ação contra a fome:



CENÁRIO DE 
VULNERABILIDADE
O mundo todo apresentava uma discreta melhora dos números 
de pessoas em extrema pobreza, tendência que chegou ao fim 
esse ano devido a chegada devastadora do novo corona vírus. A 
crise financeira atingiu todas as classes sociais, especialmente as 
camadas mais vulneráveis da população, sendo ainda pior nos 
países subdesenvolvidos.

A população global que sobrevive com até $ 1 por dia (R$ 10,60) 
vai saltar de 8,4% para 9,40% (parâmetros Banco Mundial). A 
defasagem escolar que já é um problema crônico no Brasil, tor-
nou-se ainda maior. 

Esse momento de crise evidenciou ainda mais quão necessário é 
a atuação das organizações sociais no combate às desigualda-
des, pois são elas que estão nas regiões mais excluídas e é atra-
vés delas que a ajuda chega na população que mais precisa. 

VULNERABILIDADE EM PIRITUBA

Uma das características marcante do bairro é a desigualdade 
social. No Parque São Domingos, por exemplo, existem casas 
de alto padrão, e muita infraestrutura,  em enquanto outras 
regiões mais afastadas das principais avenidas, encontramos 
moradias irregulares sem saneamento básico, casas constru-
ídas em encostas, invasões e falta de serviços públicos, o que 
leva a população a uma situação de exclusão e vulnerabi-
lidade social. Enquanto algumas regiões possuem parques e 
quadras públicas, outros não possuem nem praças em condi-
ções de serem utilizadas pelos moradores. 

Família: Nossa razão de ser!

A família é o nosso primeiro núcleo social e que possui a fun-
ção mais importante na formação do ser humano. É nela que 
adquirimos valores, somos protegidos e preparados para a 
vida autônoma. 

Embora a constituição da família tenha mudado nos últimos 
anos, deixando de ter a formação tradicional, sua importância 
se mostra cada vez mais relevante na formação da base de va-
lores do indivíduo. 

Diante disso, o PAC possui seu foco principal de atuação nas 
famílias em situação de vulnerabilidade social, promoven-
do sua autonomia para que as mesmas tenham condições de 
cumprir seu papel protetivo aos seus membros. A cada ciclo 
de violência, pobreza e negligência que são rompidos, maio-
res são as chances de uma história diferente para as novas 

O PAC é uma 
referência 
na região e 
nossas ações 
e projetos 
sociais são 
fundamentais
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A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

O sustento e guarda dessas crianças e adolescentes é de-
ver dos pais, mas, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
saúde, alimentação, educação, cultura, dignidade, respeito, 
liberdade e convivência familiar e comunitária é também 
um dever do poder público e da sociedade no geral.

Ou seja, se for falta de condições materiais e sociais, a fa-
mília não consegue cumprir sua função principal, todos os 
direitos das crianças e adolescentes ficam fragilizados. 
O Brasil tem 69,8 milhões de crianças e adolescentes en-
tre zero e 19 anos de idade, o que representa 33% da po-
pulação total do país.

Proporcionalmente a Região Norte é a que apresenta a 
maior concentração de crianças e adolescentes, superan-
do 41% da população. Mas é na Região Sudeste onde se 
concentra a maior população nessa faixa etária: são mais 
de 89 milhões de crianças e adolescentes.

Na faixa de 0 a 14 anos, há no país 9,1 milhões de crianças 
e adolescentes vivendo em situação domiciliar de ex-
trema pobreza (renda per capita mensal inferior ou igual 
a um quarto de salário-mínimo) e 9,7 milhões em situação 
de pobreza (renda per capita mensal de mais de um quar-
to até meio salário-mínimo).

45,4% de crianças de 0 a 14 anos vivem em 
situação de pobreza.

1.768.476 milhão de crianças estão em 
situação de trabalho infantil, correspondendo a 4,6% da 
população nesta faixa etária.

1,6 milhão de crianças e adolescentes de até 17 anos 
de idade afirmaram não estar na escola, entre os meses de 
julho e novembro de 2020.

4,6 milhões de crianças e adolescentes de até 17 
anos de idade não ter recebido nenhuma atividade esco-
lar, mesmo que estivessem estudando, entre os meses de 
julho e novembro de 2020.
“Em 2020, ano marcado pelo novo coronavírus, quarente-

na e interrupção de aulas presenciais, 8,4% dos estudantes 
com idade entre 6 e 34 anos matriculados antes da pande-
mia informaram que abandonaram a escola [...] Questões 
financeiras e falta de acesso a aulas remotas estão entre 
os principais motivos do abandono e o problema é maior 
entre os mais pobres [...]” (Folha de SP, 22/01/2021).

Proporção de crianças e adolescentes de zero a 14 anos 
de idade vivendo nas classes de rendimentos mais 
baixos - Brasil, 2019

População de até 17 anos de idade que informou não 
estar estudando durante os meses insvestigados 
segundo grupos etários - Brasil, julho a novembro de 
2020 (média dos meses investigados)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) - Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PHAD Contínua)

Renda domiciiar mensal per capita de até meio salário-mínimo: equivalente a R$ 499,00 em 
valores de 2019.

Renda domiciliar mensal per capita de até um quarto de salário-mínimo: equivalente a R$ 
249,50 em valores de 2019.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) - Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua - módulo COVID (Pnad Covid)

GRUPOS 
ETÁRIOS

JULHO AGOSTO
SETEM-
BRO

OUTUBRO
NOVEM-
BRO

MÉDIA 
DOS 
MESES

Popu-
lação de 

crianças e 
adoles-
centes

Menores 
de seis 
anos de 
idade

242.455 260.684 291.030 326.613 370.613 298.261

De sete a 
14 anos 
de idade

885.533 670.884 621.273 685.196 556.215 663.820

De 15 a 
17 anos 
de idade

913.260 787.026 677.077 594.808 545.391 703.498

Popu-
lação de 

crianças e 
adoles-
centes 

cujo 
domicílio 

está 
cadas-

trado no 
Programa 

Bolsa 
Família 

(PBF)

Menores 
de seis 
anos de 
idade

34.861 32.598 34.694 49.217 59.156 42.105

De sete a 
14 anos 
de idade

132.829 93.953 80.174 86.662 78.858 94.495

De 15 a 
17 anos 
de idade

111.954 99.666 62.566 87.623 84.360 89.234



Você faz a Diferença 2020 

Na vida é preciso ter coragem para fa-
zer diferente e muita competência para 
fazer a diferença.

Este programa acontece mensalmente, 
onde nossos colaboradores são incentiva-
dos a pensar além do seu dia a dia, e pra-
ticar nossos valores de inovação, atitude, 
foco no usuário, comprometimento.

Durante este ano tivemos 12 participantes que foram presen-
teados por fazer a diferença  e em dezembro elegemos o des-
taque do ano que foi o projeto  Novas Culturas, realizado 
pelo educador Gustavo Muzy Medeiros Marques da Casa 
do PAC 2, que trouxe para dentro da Casa de Acolhimento 
(SAICA) neste ano de pandemia a iniciativa de conectar nos-
sos jovens e crianças com missionários que praticavam 
o bem fora do nosso país. Os encontros aconteceram 
com missionários americanos Jeffery Framholz e Jordan 
Framholz para abordar o tema “namoro e sexualidade na ju-
ventude”  e com um missionário brasileiro, morador na Jor-
dânia, que trouxe  para dentro das nossas casas a cultura síria 
(costumes, refeições, jeito de se vestir).

Cuidando de Quem Cuida   

O CQC é um programa desenvolvido para acolher nosso 
time, acreditamos que para cuidar do próximo e dar nosso 
melhor precisamos estar bem. Durante o ano promovemos 
várias ações para cuidar do nosso time.

Colaborar:
trabalhar 
em comum 
com uma 
ou mais 
pessoas; 
cooperar, 
participar.

VALORIZANDO NOSSO 
CAPITAL HUMANO

QUICK
MASSAGEM

FOLGA NO 
DIA DO 

ANIVERSÁRIO

CARTÕES 
DE

INCENTIVOS

CAFÉ DA MA-
NHÃ ESPECIAL
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Equipe PAC  

Somos em 70 pessoas trabalhan-
do para atender nossos usuários, 
entre os profissionais temos pe-
dagogos, assistentes sociais, psi-
cólogos, educadores, orientado-
res socioeducativos, oficineiros, 
cozinheiras e operacionais. Um 
time comprometido nota 10.

Contando a sua história

Para oferecer um atendimento de qualidade aos assistidos, o PAC in-
veste na formação de seus colaboradores, e isso sem dúvida, é um 
diferencial. Com o programa de feedback, cada colaborador cons-
trói junto com seu gestor um plano de ação para desenvolver suas 
potencialidades. São oferecidos gratuitamente, formações técnicas 
dentro e fora da organização, sempre de acordo com a área de atu-
ação de cada profissional, desde a equipe operacional até a gestão.

“Eu me sinto muito feliz e grata por todas as oportunidades que re-
cebi até hoje, isso me dá motivação para ser sempre uma profissio-
nal melhor, entregar melhores resultados e ajudar o PAC a impactar 
milhares de vidas através de seus projetos!”

 Fernanda Araújo

Investimos na Liderança Feminina 

Nossa gestão é 100% composta por mu-
lheres e para renovar as energias e con-
cluir um ano tão difícil onde investimos 
toda a nossa energia, a liderança do PAC 
foi presenteada com o programa Cora-
gem para Ser, um dia todo voltado para 
o autoconhecimento e muito empodera-
mento feminino, ministrado pela Veroni-
ca Sterzek e equipe.



Faça parte 
da história 
de pessoas 
que 
precisam 
de sua 
dedicação.

VOLUNTARIADO
Em meio a pandemia, vimos uma onda de solidariedade tomar conta 
do país: pessoas realizando compras para seus vizinhos idosos, concertos 
musicais nas janelas, entrega de alimentos e roupas.
Ficamos separados fisicamente, mas conectados no propósito de um 
mundo melhor. Os voluntários do PAC foram incríveis: tivemos recreação, 
cursos, mentoria, capacitação e tudo de maneira online! 

Com o engajamento dos nossos voluntários em nossas ações, conse-
guimos entregar cestas básicas, kits de higiene, presentes no dia das 
crianças e no natal, além de entrega de marmitas e material de prote-
ção individual.

Nossos voluntários:

5.600 voluntários na nossa base! 

58 voluntários cadastrados no programa da nota fiscal paulista

185 voluntários doadores mensais

853 novos voluntários em 2020

Um Natal diferente

Através da campanha Natal Soli-
dário foram entregues 1500 kits 
de presentes (roupa, calçado e 
brinquedo) para crianças de 0 à 15 
anos, moradoras das comunida-
des. Para evitar aglomerações, as 
entregas foram feitas com agen-
damento e seguindo os protoco-
los de segurança. Dessa forma, 
além do presente, também entre-
gamos cuidado e carinho aos nos-
sos usuários. 

Também realizamos uma grande entrega de marmitas com 
feijoada e panetones para as famílias mais vulneráveis. Fo-
ram entregues 2500 marmitas e 1000 panetones, benefi-
ciando mais de 6000 pessoas! 

1º Semana do Voluntariado On-line 

Junto com a Fundação Telefônica, realizamos nossa primeira Sema-
na do Voluntariado 100% digital. Os colaboradores da Telefônica e 
parceiros promoveram palestras e workshops para os jovens e tam-
bém atividades recreativas para as crianças acolhidas! Foi uma expe-
riência incrível e nos trouxe novas perspectivas sobre o voluntariado!
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Mês das Crianças 

Como uma maneira de estar perto e 
levar um pouco de carinho e distra-
ção para as crianças, realizamos uma 
grande entrega de brinquedos, doces 
e caixas de atividades para as crianças 
atendidas pelo PAC. 

Através da parceria com o programa 
Nutrição na Caixa, D2W Assessoria 
Esportiva e os voluntarios do PAC fo-
ram entregues para 1.500 crianças  
caixas de bombons, brinquedos e 
caixas de atividades lúdicas e pe-
dagógicas, para que as elas pudes-
sem realizar atividades juntos com 
suas famílias.

Moradia Digna

Dona Maria de Lourdes, moradora da comu-
nidade do Cantagalo, representa a situação 
de muitas famílias em situação de vulnera-
bilidade social. Desgastada pelo desafio da 

pobreza, morando com um filho e quatro netos em um barraco de ma-
deira, sem perspectiva de dias melhores. 

Nossa voluntária Janaina Tobita ficou sensibilizada por esse caso e con-
vocou sua rede de amigos para juntos arrecadarem recursos para a cons-
trução de dois cômodos de alvenaria, móveis novos (cozinha e quarto) e 
um banheiro com saneamento básico e água quente! 

Valor total arrecadado: 20 mil reais!

Melhoria no espaço físico da Casa PAC 2 

Fomos selecionados para participar da Semana do Voluntariado Tele-
fônica. Esse ano não  foi possível que os colaboradores da Telefônica 
executassem as melhorias pessoalmente, mas nem por isso deixou de ser 
uma ação mais que especial! A Fundação mobilizou junto às empresas 
parceiras os recursos necessários para a construção do Espaço Jovem 
na Casa do PAC 2. Foi construído duas grandes salas onde serão realiza-
das atividades para os jovens acolhidos, promovendo o maior conforto 
e identificação do espaço! Se antes os adolescentes precisavam dividir a 
sala com as crianças menores, agora eles podem usufruir de duas gran-
des salas com equipamentos voltados para a idade deles. 

Agradecemos a Fundação Telefônica e as empresas parceiras Alliance, 
Thomson Reuters, Triad, Accenture, Amdocs, Meta, Kyros RedHat. 
Ficamos perto, mesmo longe!

ANTES DEPOIS



Projetos 
que 
amamos, 
projetos 
que 
criamos.

ATUAÇÃO

SAICAS – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes

Casa do PAC 1 e 2

Missão: Promover o desenvolvimento integral dos 
acolhidos, garantindo o convívio familiar e comunitário, 
bem como viabilizar o desenvolvimento familiar.

Os SAICAS são serviços de alta complexidade, que acolhem crian-
ças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Os acolhidos 
moram em nossas casas, recebem atendimento médico, psicológi-
co, educacional e social. O objetivo desse serviço é promover ações 
que garantam o direito à convivência familiar e comunitária. Para isso, 
as famílias de origem são acompanhadas e orientadas em suas de-
mandas, para que se tornem autônomas e possam receber de volta 
suas crianças e adolescentes. 

Em 2020:
Devido a pandemia, todas as visitas das famílias e dos voluntários 
foram suspensas, o que gerou grande sofrimento para os acolhidos. 
Para driblar esse momento de estresse, nos reinventamos e promo-
vemos:

Chamadas de 
vídeo com os 

familiares, 
garantindo 

os encontros 
online.

Atividades 
recreativas 
online com 
voluntários 

Novas salas 
pedagógicas 

com 
computadores 

para aulas 
online.

Apoio 
terapêutico 
para todas 

as crianças e 
suas famílias.

Atividades 
recreativas 
online com 
voluntários

14 
crianças e 

adolescentes  
foram reinseri-

das em suas 
famílias de 

origem.

8
 crianças 

foram 
adotadas
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Perfil das famílias atendidas:

SASF – Serviço de Assistência Social à Família

Missão: Conscientizar e criar oportunidades para 
o indivíduo alcançar sua autonomia.

 O SASF é um serviço de proteção básica, e atende preferencialmente fa-
mílias que são beneficiárias de algum programa de transferência de ren-
da do governo (bolsa família, BPC, etc), com o objetivo de auxiliar as famílias 
quanto as condicionalidades dos programas e promover sua autonomia.  
São atendidas 1 mil famílias, através de visitas domiciliares, reuniões socioedu-
cativas, oficinas de geração de renda, profissionalização, oficinas socioeducati-
vas e encaminhamentos para a rede socioassistencial.

 
Em 2020: A equipe precisou se desdobrar para atender toda a demanda, pois o número de 
famílias vulneráveis aumentou em função da pandemia.

61,8% dos 
atendidos 
perderam 

renda 

Para 92% das 
famílias: a cesta 
básica recebida 
os impediu de 
passar fome

Entregamos 

kits, alimentos, 

higiene e limpeza, 

máscaras, para 

todas as famílias 

atendidas

Auxílio às 
famílias 

quanto as 
condições para 

recebimento 
do auxílio 

emergencial

Média do Bolsa Família - R$ 89 



As oficinas são ferramentas do SASF PAC  para promover o desen-
volvimento dos assistidos, possibilitando a mobilidade social.

Em 2020:
Estas atividades são 100% coletivas, o que nos levou à suspensão 
das atividades presencias de março a setembro. Durante o perío-
do de suspensão de aulas, a fim de preservar a saúde mental das 
crianças e manter nossos vínculos, implementamos as aulas de balé 
online!

Diante do cenário da educação, com as aulas suspensas e sem inter-
net para estudar e aumento da violência doméstica, decidimos que 
seria melhor para nossas crianças o retorno das atividades presen-
ciais. Fizemos isso com toda a segurança, reduzimos as turmas para 
garantir o distanciamento, e retornamos as atividades de balé, refor-
ço de matemática e português, além as atividades socioeducativas. 

OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS

9
 Alunos do 

Educamente 

80 
Alunos 

participaram 
das oficinas 

de balé

46 
Usuários em 

acompan-
hamento 

terapêutico 

Educamente: Preparação atráves do reforço escolar para jovens de 15 
a 24 anos para ingressar no Programa Jovem com Futuro.

Edupac: Reforço escolar para crianças de 6 a 14 anos.

120 
Alunos do 
EDUPAC

Remova 
pedras 
e plante 
flores
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OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS

O Projeto Jovem com Futuro tem como objetivo a empregabilidade 
de jovens de 15 a 24 anos, que encontram-se em situação de vulne-
rabilidade social, através da formação profissional de qualidade. 
A formação inclui conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, 
rotinas administrativas e a prática de software ERP.
Desde sua primeira turma em 2018, o programa já formou 83 jo-
vens com índice de empregabilidade de 62.65% e assim vem se 
mostrando como uma eficaz ferramenta de transformação na vida 
dos jovens, de suas famílias e da comunidade.

Em 2020:
Mesmo com o cenário da pandemia, conseguimos formar 1 turma, 
seguindo todos os protocolos de segurança, diminuímos o número 
de alunos em 30% (18 alunos), adquirimos notebooks para garantir 
o distanciamento social e promover a formação de maneira segura.
Com todas as dificuldades encontradas, 14 dos 18 jovens da turma 
se formaram e 10 foram inseridos no mercado de trabalho em até 3 
meses após a conclusão do curso.

Programa Jovem com Futuro

Dignidade 
através do 

emprego



CCA – Centro para Crianças e Adolescentes

A missão:  Garantir o direito ao desenvolvimento dos 
assistidos e fortalecer os vínculos familiares.

O PAC CCA é um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
lo, da modalidade de Centro para Crianças e Adolescentes atende-
mos até 130 crianças, de 06 a 11 anos e 11 meses, e adolescentes de 
12 a 14 anos e 11 meses no contra turno escolar. 

O objetivo desse serviço é possibilitar proteção social à criança e 
adolescente, em situação de vulnerabilidade e risco, mediante ao 
desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer 
aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidada-
nia, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitá-
rios. 
 

Em 2020:
Enfrentamos a instabilidade causada pela pandemia, com períodos 
de suspensão das atividades presenciais, mas sempre conectados 
com nossos usuários! 

Para levar carinho e alegria para nossas crianças, realizamos a ação 
Aniversário em Casa, na qual levamos para cada aniversariante um 
bolo de aniversário e um presente para que pudessem comemorar 
em família. Setenta e dois bolos levaram conforto e amor para mui-
tas famílias.

A arte de 
educar é 
sustentada 
pela força 
do agir

33 
Mães em 

atendimento 
pscicológico 

 72 
Bolos de 

aniversário 
entregues

381
Visitas Vir-

tuais  

84 
Encaminha-
mentos para 

redes socioas-
sistencial
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Desenvolvimento Institucional 
A pandemia também trouxe desafios institucionais. Com a sus-
pensão das atividades presenciais e sendo os eventos parte im-
portante da nossa captação de recursos, tivemos que buscar 
outras estratégias para garantir nossa sustentabilidade. Eventos 
online, crowdfunding, aprovação em editais importantes, 
garantiram que atingíssemos nosso objetivo inicial de criar um 
fundo de reserva, trazendo mais segurança e credibilidade para 
o PAC como instituição. 

Importante destacar que a idoneidade e a transparência fo-
ram fundamentais para o sucesso de nossas ações de captação.

Inovação: Área  de Comunicação 

e Marketing 
 
2020 evidenciou como é importante estarmos presentes 
nos espaços digitais e para fazermos isso com qualidade, 
implantamos o setor de comunicação de marketing do PAC. 
Com apoio de voluntários, tiramos muitos planos do papel: 
produção de newsletter mensal, atualização do nosso site 
e presença ativa nas redes sociais Facebook, Instagram e 
LinkedIn. Queremos estar cada dia mais perto dos nossos 
voluntários, compartilhando nossos desafios e nossas vitó-
rias junto daqueles que nos apoiam, pois graças as pessoas 
que acreditam no nosso trabalho, podemos continuar cum-
prindo nossa missão. 

Aprovação de editais:
 

Fundação Telefônica 
Itaú Comunidade, presente!

 Fundo Baobá

Novas parcerias: 

12 novas empresas passaram a acreditar na trans-
formação social e lutar junto a Família PAC

Vulneráveis 

sim, 

invisíveis 

não



Mobilização de Recursos 

Projeto de Sustentabilidade 

Programa da Nota fiscal Paulista 

Padrinho Mensal

Projetos Incentivados

Doação pontual

No Sabor Social, produzimos bolos, salgados, sanduíches e cafés 
da manhã para empresas, eventos e também produção de produtos 
sazonais (páscoa, natal, entre outros).

Nossos produtos além de qualidade e preços competitivos, pos-
suem um valor social, pois todo o lucro gerado é investido nas ofici-
nas de geração de renda. 

Nossos maiores clientes sempre foram as empresas através dos ca-
fés, mas devido a adesão ao trabalho remoto nossas encomendas 
diminuíram e passamos a produzir kits temáticos e produtos pontu-
ais. Embora seu retorno tenha diminuído, ele contribuiu mesmo de 
maneira mais discreta para nossa sustentabilidade.

Você pode doar seus créditos da Nota Fiscal Paulista para nossos 
projetos, escolhendo o PAC como sua entidade favorecida. Em 2020, 
nós recebemos através desse programa o valor de R$ 144.344,62, 
que foi aplicado nas melhorias dos equipamentos e nossos espaços 
físicos.

Você pode apadrinhar um dos nossos projetos tornando-se um 
padrinho mensal. Através do seu comprometimento contínuo, po-
demos planejar nossas ações de maneira mais segura, garantindo 
a continuidade dos nossos projetos. Em 2020, as doações dos 160 
padrinhos mensais alcançaram a soma de R$182.288,69.

Nós possuímos dois projetos aprovados nas leis de incentivo, o 
Programa Jovem com Futuro, através do Condeca, e o Projeto 
Bailando na Comunidade através da Lei Rouanet.

Empresas e cidadãos podem destinar parte do seu imposto devi-
do, beneficiando projetos e não gerando ônus a quem contribui.

As doações diretas são aquelas feitas diretamente ao PAC, sem 
intermediários. Em 2020, as doações diretas representaram 19% 
da nossa receita.

Renovar a 
esperança 
em busca 
do amor 
dando 
um novo 
sentido 
à palavra 
DOAÇÃO.
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• Bazar: bazares realizados com roupas e móveis usados e vendidos para o público em geral e na própria comunidade 
assistida;

• Padrinho Mensal: amigos do PAC que se comprometeram a doar mensalmente um valor acordado;
• Doações pontuais: doações financeiras realizadas de maneira única por pessoas físicas e jurídicas, editais e campanhas;
• Convênios: contrato com a prefeitura do município de São Paulo, como um dos representantes da assistência social em 

Pirituba;
• Eventos: receita gerada por eventos online;
• Nota Fiscal Paulista: Receita gerada através da doação de cupons fiscais captados em urnas presentes nos comércios 

parceiros e que são posteriormente digitados pela equipe e voluntários, e também através da doação automática das 
notas fiscais com CPF.

• Zendesk: Doação Internacional (empresa parceira)

• Recursos Humanos: Pagamento dos colaboradores do PAC;
• Infraestrutura e manutenção: Manutenções dos espaços físicos (consertos hidráuli-

cos, pintura, troca de lâmpadas, manutenção elétrica, pequenas reformas);
• Despesas operacionais: Contabilidade, Correios, taxas, impostos, cartório, material de escritório;
• Compras: Despesa com alimentação, produtos de higiene e limpeza, equipamentos de segurança;
• Locomoção: Gastos com combustível, vale transporte para consultas, retirada de doações, audiências e visitas domiciliares;
• Saúde: Medicação, exames e consultas;
• Eventos: Eventos socias e culturais oferecidos para os usuários;
• Prestadores de serviços: Oficineiros, encanadores, desentupidora.

Receita 2020

Despesas 2020

Total receita R$ 5.139.873,74

Total receita R$ 3.915.814,30



Um dos motivos que levam as organizações sociais a encerrarem suas atividades é a falta de gestão de recursos. 

Para conseguir impacto social, ou seja, resultado sociotransformador perene, a ONG precisa desenvolver projetos tecni-
camente planejados e estruturados, e isto só é possível se houver recursos suficientes para o investimento social, além do 
monitoramento contínuo e dos ajustes que se fizerem necessários.

É possível, então, perceber que a qualidade desta gestão está relacionada diretamente com a qualidade dos serviços pres-
tados à sociedade e dos resultados sociais alcançados. Uma instituição sem fins lucrativos que não se preocupa com a quali-
dade de sua gestão está fadada a não alcançar sustentabilidade financeira e a viver sempre em um cenário de incertezas 
e de resultados sociais insuficientes.

Diante disso, nos últimos anos investimos em gestão e o fruto do nosso trabalho fica evidente nos nossos resultados.

Um desafio para 2020 era conseguir caminhar com mais estabilidade financeira, e assim continuarmos a nossa jornada 
com a certeza de honrarmos nossas despesas e lidarmos com situações inesperadas com mais segurança.

O resultado de muito trabalho foi a conquista de 93,26% do nosso fundo de reserva ideal, crescemos em 27.5% a nossa 
receita e apenas 2% das nossas despesas em relação ao ano anterior.

Fundo de reserva 
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Programa da Nota 

Fiscal Paulista 

Você pode doar seus créditos da Nota Fiscal 
Paulista sem colocar a mão no bolso, acesse 
o site www.nfp.fazenda.sp.gov.br ou baixe o 
app NPF, escolha o PAC como sua entidade 
favorecida para doação automática. 

Padrinho mensal

Para apadrinhar o projeto entre em contato 
com o nosso whatsapp: (11) 9 6600-6760 ou 
no e-mail: contato@projetopac.org.br

Projetos Incentivados 

Para colaborar entre em contato no nosso 
e-mail: contato@projetopac.org.br

Doação Direta 

Você pode ajudar o PAC através da doação 
direta pelo site:

www.projetopac.org.br

Doação Torre Amor Maior

Você pode ajudar na construção desse so-
nho entrando em contato pelo e-mail:
contato@projetopac.org.br

A doação é uma forma de devolver a sociedade um pouco do que se 
conquistou, seja de forma material ou sentimental, investindo em ini-
ciativas que possam de alguma forma mudar ou até mesmo salvar vi-
das, contribuindo efetivamente para a transformação da sociedade.  
Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, 
nos tornamos mais justos e igualitários.

O Ato de Doar 

Projeto Afro PAC

Com a missão de promover 
ações efetivas de equidade 
racial, nas áreas da educação 
e profissionalização, dissemi-
nando o conhecimento para 
todos e gerando oportunida-
des para o público negro.

PARA 2021
A pandemia evidenciou muitas coisas e entre elas, a importância 
das ações do PAC nas comunidades. O perímetro de atendimento 
do PAC SASF é muito extenso, são 18 Km, o torna muito difícil o 
deslocamento de parte da população até a unidade do Cantaga-
lo, e também o deslocamento da equipe até a segunda maior co-
munidade que atendemos, que é na Vila Zatt. As nossas famílias 
precisam que estejamos mais próximos.

Uma de nossas metas para esse ano é arrecadar 60 mil reais para 
implantação de uma nova casa de atendimento na Vila Zatt e 
região e assim beneficiaremos diretamente nossas 500 famílias 
moradoras desta região.

Auditoria

Pela primeira vez teremos uma auditoria externa que será reai-
zada pelo grupo Audisa. Com isso vamos demonstrar ainda mais 
transparência.



Torre Amor Maior

Acreditamos incansavelmente na 
construção de dias melhores para 
sempre, e um destes sonhos  é a 
construção da Torre Amor Maior! 

Em 2020 tivemos que deixa-lo de 
lado diante das prioridades que a 
pandemia nos trouxe.

Temos um terreno  e um projeto 
para construir uma grande uni-
dade, com capacidade de atendi-
mento de 720 jovens de 15 à 21 
anos em formação profissional, 
além de oficinas de geração de 
renda, atividades socio culturais, 
com capacidade de impacto de 
30 mil pessoas indiretamente. 

Nosso objetivo  é gerar mais 
oportunidades, e através delas 
transformar a sociedade! 
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Um jovem com um novo futuro
“Graças ao curso Jovem com Futuro, hoje trabalho na 
empresa CDF, que está sendo uma oportunidade in-
crível, tanto pelo lugar que eu adoro, e também pelo 
apoio que a empresa está me dando para eu poder 
realizar meus sonhos! Só tenho a agradecer ao PAC, 
sou muito grato!” - IAGO RYAN

Nova visão

Melissa frequenta nossas oficinas socioeducativas, é uma 
menina dedicada e cheia de sonhos, porém, devido a um 
problema de visão enfrentava muitas dificuldades em re-
alizar suas atividades do dia a dia. Com o nosso apoio, ela 
foi encaminhada ao médico especialista e pode adquirir 
os óculos, o que deu a ela qualidade de vida, garantindo 
seu desenvolvimento pedagógico e social

Idade de ouro

juventude é sem dúvida a fase mais marcantes 
de nossas vidas, é nelas que o sonho começa a 
se tornar realidade, foi assim que aconteceu com 
o nosso adolescente de uma das nossas casas de 
acolhimento, que sonhava em realizar a sua festa 
de 15 anos. O jovem descrevia com muitos deta-
lhes todas as suas expectativas. 
Graças a nossa equipe que se juntou para a rea-
lização desse sonho, ele conseguiu curtir o mo-
mento com a família, os acolhidos e funcionários 
da casa, tomando todos os cuidados necessários.

Era uma vez do PAC...



RELACIONAMENTO 
COM NOSSOS PRINCIPAIS 
PARCEIROS
As parcerias se mostraram ainda mais relevantes, pois somente juntos 
pudemos seguir em frente na execução dos nossos projetos e objetivos 
sociais. Nossos parceiros mostraram-se engajados no apoio as nossas 
ações de combate à exclusão social.
Buscamos sempre um relacionamento transparente, onde o parceiro se 
sinta seguro e tenha conhecimento de todas as atividades desenvolvidas 
e os resultados. 
Incentivamos nossos parceiros a desenvolverem programas de 
voluntariado empresarial, criando junto com eles planos personalizados 
de acordo com o perfil dos colaboradores, promovendo a cultura da 
responsabilidade social dentro das corporações.

As principais atuações que os parceiros podem desenvolver junto ao 
PAC são:

Patrocinando e apoiando projetos: com recursos financeiros diretos ou 
através de leis de incentivo, patrocinando uniformes e materiais para a 
execução dos projetos.

Empregando os alunos do Jovem com Futuro: Oferecendo  
oportunidades aos profissionais e aos alunos contratando-o como jovem 
aprendiz.

Doações em produtos: doando produtos que nos ajudam a manter nossas 
atividades, como: alimentos, material de limpeza e higiene, equipamentos, 
medicação, etc.

Voluntariado empresarial: engajando os colaboradores em campanhas 
e programas de mentoria, ministrando palestras e workshops.

Depoimento de parceiros:

“Eu acredito fortemente que a missão de uma sociedade justa é das 
oportunidades a todos os seus membros, posto isto, cabe a nós mem-
bros dessa sociedade fazermos algo nesse sentido e no meu entender 

a melhor forma de mudarmos o Status Quo é com a educação.”
 - Wilson de Godoy, CEO Totvs Serra do Mar
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Patrocinadores: 

Empregabilidade: 

Parceiros governamentais: 

Parceiros: 



UNIDADES

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
PAC SAICA I
PAC SAICA II

Centro para Crianças e Adolescentes
PAC CCA
Rua Canelinha, 63
Jardim Maristela – São Paulo
CEP 05159-430 – SP

Serviço de Assistência Social à Família
PAC SASF
Rua Conde Monterone, 269
Jardim Sydney – São Paulo
CEP 02982-190 – SP

/projetosamigosdascriancas

/projetosamigosdascriancas

www.projetopac.org.br


