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HISTÓRICO

Fundada em 11 de dezembro de 1922, na cidade de São Paulo, a INSTITUIÇÃO PAULISTA
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob nº
43.586.122/0001-14, entidade Beneficente de Assistência Social e Educacional, não lucrativa, tem
jurisdição sobre o território do Estado de São Paulo. Por força e forma da deliberação unânime dos
representantes das Associadas presentes à Assembleia Geral realizada no dia 07 de dezembro de
2011, foi criada a AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA – ADRA CENTRAL, inscrita no CNPJ sob nº
15.355.260/0001-57, por cisão e desmembramento exclusivamente da área de assistência social
até então mantida pela IPAEAS, cujos móveis e equipamentos, bens, serviços, direitos e obrigações
foram transferidos, recebidos e incorporados pela ADRA CENTRAL. A referida Cisão,
Desmembramento e a incorporação à ADRA CENTRAL estendeu sua abrangência aos Núcleos
de Crianças e Adolescentes, Centros Adventistas de Desenvolvimento Comunitário e outras
atividades e ou estabelecimentos afins com seus respectivos patrimônios mobilizados. A ADRA
CENTRAL recebe por cisão e desmembramento da IPAEAS, as atividades de Assistência Social,
assim como a incorporação e a assunção por esta na qualidade de SUCESSORA, passando a gerilas a partir do momento de sua transferência, como continuadora dos Estabelecimentos, Projetos,
Programas, Serviços e Atividades.

Emmanuel Oliveira Guimaraes
Presidente
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FICHA TÉCNICA
MANTENEDORA:
Nome: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira
CNPJ/MF: 15.355.260/0001-57
E-mail: susana.machuca@ucb.org.br
Telefone: (19) 3877-9025
Endereço: Avenida Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850
Jardim Rezek II, Artur Nogueira, SP
CEP: 13160-000

ESTATUTO SOCIAL: Registro nº 2517, no Livro A3, 27 de março de 2012, Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Mogi Mirim.

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CADASTRO PRÓ SOCIAL n° SEDS/PS – 7855/2013

CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADES: CRCE nº 1112/2013

REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS –
ARTUR NOGUEIRA - n° 15/2013

REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA – ARTUR NOGUEIRA - nº 13/2013

UTILIDADE PÚBLICA:
- DECRETO FEDERAL: Portaria n° 3600 de 13 de dezembro de 2013
- MUNICIPAL/ARTUR NOGUEIRA: Lei n° 3092 de 20 de dezembro de 2012
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ASSISTENCIA SOCIAL
FINALIDADE
Foi organizado para promover e ou administrar e ou gerir, em sua jurisdição, as atividades, ações e
programas de fins assistenciais, culturais e filantrópicos, de proteção e recuperação de saúde.
Contribuir com a inclusão social dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e
serviços sócio assistenciais básicos e especiais mediante a Assistência Social Promocional,
Filantrópica Voluntária, Integração e Desenvolvimento Social direcionada às famílias, crianças e
adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, excluídos pela pobreza, promovendo o
amparo, proteção, assistência, apoio psicológicos, pedagógicos, para contribuir com a educação de
crianças e adolescentes de 07 a 14 anos expostas ao risco social e pessoal. Projetos de Cursos para
geração de rendas para os assistidos, além de Atendimento Emergencial.
A ADRA tem levado a sério um de seus maiores desafios, o de atendimento a crianças,
adolescentes, jovens e famílias. Tarefa importante no contexto da civilização contemporânea, face
às influências nem sempre saudáveis veiculados através dos mais diversos meios de comunicação, a
serviço de grupos de interesses, que não medem sacrifícios para levar esta faixa etária facilmente
vulnerável, aos múltiplos vícios. Preparar mulheres com integridade moral, ética, social, cívica e
emocional, desenvolvendo nelas o amor ao País, à família e ao próximo.
OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS
1) Promoção da assistência social;
2) Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
3) Promoção da segurança alimentar e nutricional;
4) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável;
5) Promoção do voluntariado;
6) Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
7) Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria gratuita de
interesse suplementar;
8) Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores universais;
9)

Prestar amparo à família, à gestante, ao Jovem, ao adolescente e ao menor carente;

10) Cooperar com os órgãos públicos nas ações e programas de promoção assistencial,
educacional e de erradicação da miséria;
11) Promover eventos culturais, artísticos e estimular tradições, notadamente através da arte e da
música;
12) Promover feiras, exposições e congressos, atividades desportivas, com apoio e participação da
comunidade, dentro de suas possibilidades técnicas e financeiras;
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13) Preparar, qualificar e habilitar o indivíduo para o mercado trabalho e o exercício consciente da
cidadania;
14) Contribuir para o desenvolvimento do espírito de solidariedade comunitária, através do
aperfeiçoamento do ser humano, e do desenvolvimento de suas potencialidades;
15) Combater, através de ações e programas de esclarecimento, de prevenção e de recuperação, os
males causados pelo alcoolismo, pelo tabagismo e pelas demais drogas e tóxicos nocivos à
saúde;
16) Dar atenção especial aos jovens e aos juvenis com o fim de promover entre eles o cultivo das
boas ações, dos atos nobres, da honra à Pátria, do respeito e amor aos pais, visando a
formação do caráter, e desenvolver aptidões de civismo e altruísmo;
17) Promover atendimento de atenção à saúde preventiva e curativa;
18) Prestar assistência e socorrer necessitados, carentes e desemparados de infortúnios causados
por inundações, calamidades e flagelos climáticos ou sociais, mediante distribuição de roupas,
alimentos e utensílios domésticos.
No desenvolvimento de suas atividades, a ADRA CENTRAL observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará
qualquer discriminação de origem, raça, cor, credo, idade, sexo e quaisquer outras formas de
distinção.
Para cumprir seus objetivos a entidade atuará por meio da execução direta de projetos, programas
ou planos de ações, da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuam em áreas afins.
NIVEL DE PROTEÇÃO: Proteção Social Básica, Atendimento à Família, serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos.
TERRITÓRIO DE AÇÃO
Todo o Estado de São Paulo (incluindo a capital) com maior atenção aos bairros periféricos com
alto índice de consumo de drogas, famílias numerosas e de baixa renda.
ATENDIMENTO
CLIENTELA: Crianças, Adolescentes, Jovens e Famílias
TIPOLOGIA: População em situação de risco social e pessoal
SEXO: Ambos
FAIXA ETÁRIA: descrita em cada projeto
FORMAS DE PAGAMENTO: Gratuito
RECURSOS
1. FINANCEIROS: Da Entidade, recursos públicos: municipal, estadual e federal; bazares, doações
de pessoas físicas, jurídicas e simpatizantes da Obra.
2. FÍSICOS MATERIAIS: Prédio cedido, equipamentos próprios, e estão em ótimas condições de
uso.
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3. RECURSOS HUMANOS:
Colaboradores
Funcionários:
Voluntários Eventuais:
Estagiários Não Remunerados:
Trabalhadores Autônomos:

Quantidade
93
4
10
7

MONITORAMENTO
As Ações desenvolvidas com o público alvo para alcançar os objetivos do Serviço/Benefício foram
feitos sem periodicidade definida: Entrevistas; Triagem; Estudos de caso; Envolvimento em
oficinas; Visitas domiciliares; Participação dos usuários/famílias; Palestras; Oferta de orientação a
crianças, adolescentes e suas famílias.
Foram desenvolvidas e monitoradas as Atividades/Grupos/Oficinas/Vivências lúdicas, culturais,
artísticas, esportivas e recreativas; grupos socioeducativos temáticos. Roda de conversa ou atividade
de aquecimento ou sensibilizações e grupos de reflexão. Grupos de convívio e fortalecimento de
vínculos, socioeducativos temáticos e de prevenção à violação de direitos/cidadania; Passeatas;
Apresentações Musicais internas e externas; Participação em conselhos, fóruns e eventos.

AVALIAÇÃO
As estratégias usadas para o desenvolvimentos das etapas da execução do trabalho foram:
Acompanhamento e avaliação das atividades realizadas; Reuniões para análise, planejamento e
avaliação dos projetos desenvolvidos; Reuniões de conselho com representantes de pais,
adolescentes e funcionários e com a equipe técnica para avaliação e planejamento; Avaliação
semestral com familiares do trabalho realizado; Depoimentos de usuários, familiares e comunidade
durante a execução do programa; Reuniões com a diretoria para verificação da eficácia e qualidade
da proposta; Reuniões da equipe técnica/operacional para avaliar a aplicação e desenvolvimento do
programa.

ATENDIMENTO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO
Os estabelecimentos são organizados em Núcleos de Atendimento, que em regime de externato
(meio período, alternado com horário escolar), atendem crianças e adolescentes desnutridos,
infantes desmotivados pela carreira estudantil em situação de risco pessoal, social e familiar. Em
significativa proporção, essas crianças são oriundas de famílias com: familiares presos, usuários de
drogas e/ou álcool, filhos de diferentes pais, que vivem na extrema pobreza. Os pais vivem dos
chamados “bicos” para se manter. As crianças recebem alimentação, apoio no aprendizado,
ensinamento quanto aos valores morais, aconselhamento em grupo, visando elevar a autoestima dos
assistidos e criar condições para adquirirem referências na sociedade enquanto sujeitos de direito.
Tudo objetivando devolver nelas a cidadania através de uma convivência saudável em grupo.
ATENDIMENTO
TIPOLOGIA: Crianças e Adolescentes em situação de risco social e pessoal
SEXO: Ambos
FAIXA ETÁRIA: 07 a 14 anos
PAGAMENTO: Gratuito
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FINALIDADE
Proteção e Assistência Social, Filantrópica Voluntária, Integração e Desenvolvimento Social às
crianças com: amparo, assistência, apoio psicológico, pedagógico, incentivo ao reforço escolar para
contribuir com a educação de crianças e adolescentes de 07 a 14 anos em situação de risco. Projetos
nas Áreas Linguísticas, visando elevar a autoestima dos assistidos e criar condições para adquirirem
referências na sociedade brasileira.
OBJETIVOS
1. Geral
Desenvolver a criança física, mental e moralmente, aprimorando-as no conhecimento e prática de
seus deveres e direitos sociais para a formação de cidadãos participativos e conscientes. Promover o
amparo ao menor em situação de vulnerabilidade familiar proporcionando atividades educativas e
recreativas, visando a integração e bem-estar físico, mental e espiritual.
2. Específicos
➢ Desenvolver a responsabilidade na criança e no adolescente nos compromissos escolares;
➢ Evitar a evasão escolar;
➢ Diminuir a repetência;
➢ Fortalecer a autoestima e criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira;
➢ Estimular o autoconhecimento da criança e do adolescente;
➢ Incentivar a busca de alternativas para a iniciação ao trabalho através de oficinas e
encaminhamento a outros equipamentos;
➢ Garantir ambiente agradável no núcleo com atividades diversificadas;
➢ Diminuir ao máximo a permanência da criança/adolescente na rua;
➢ Criar grupos de convivência para que a criança e o adolescente possam refletir sobre assuntos
inerentes ao seu cotidiano e outros temas geradores de conflitos, tendo em vista apontar
alternativas de melhor perspectiva quanto ao futuro;
➢ Estimular a formação de um grupo de vivência com os familiares dos usuários para discussão de
temas geradores de conflitos nas relações interpessoais e se integrar as propostas
socioeducativas do núcleo;
➢ Integrar o núcleo a outros equipamentos que visem uma parceria do trabalho (postos, creches,
núcleos, comércio, escolas, etc.), assegurando a continuidade dos serviços propostos;
➢ Estabelecer parcerias com órgãos públicos e ou não governamentais envolvidos com a proposta
do equipamento;
➢ Promover a formação e integração da equipe de trabalho no projeto e na filosofia da entidade;
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➢ Garantir uma complementação alimentar, através de duas refeições balanceadas servidas
diariamente;
➢ Integrar a comunidade através de cursos artesanais, aulas de ginástica e programas especiais.

PROJETOS:
NOME DO PROJETO: ADRA DE IBIÚNA
Estrada do Murundu, Km 07, Feital
CEP: 18180-000 - Ibiúna – SP
Fone: (15) 3494-2154
Data Inicio Atividades: 18/08/2001
DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de risco social e famílias em situação de
vulnerabilidade. As comunidades e entorno onde os núcleos de atenção à criança da ADRA atuam,
apresentam famílias em situação de vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego, famílias
numerosas, desestruturação familiar, crianças ociosas nas ruas, correndo risco social e pessoal.
Essas comunidades necessitam de projetos de apoio à criança e adolescentes em situação de risco
com atividades de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar. Desta forma o
núcleo da ADRA que se encontra junto à comunidade local, procura proporcionar aos atendidos, o
apoio nutricional, recreação, pratica esportiva, informática, oficinas de violão, flauta, canto coral,
artesanato, clube de leitura, padaria artesanal, lego, para o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social dos assistidos.
OBJETIVO: Oferecer condições para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio do
fortalecimento de vínculos e atividades que promovam a participação e exercício da cidadania, o
desenvolvimento social, físico e moral do assistido, visando a diminuição da evasão escolar.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 9h às 17h.;
6ª feiras das 8h às 16h.
RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio escolar, verifica-se uma diminuição da taxa de
repetência e na taxa de evasão escolar e melhora no rendimento escolar. Nota-se, também, um
desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e
adolescente.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 60 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE OSASCO
Rua Leonor Rodrigues Borges, 700
Jd. Helena Maria
CEP: 06253-290, Osasco, SP
Fone: (11) 3696-2708
Data Inicio Atividades: 29/10/2000
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DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de risco social e famílias em situação
de vulnerabilidade. As comunidades e entorno onde o núcleo de atenção à criança da ADRA atua,
apresenta famílias em situação de vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego, famílias
numerosas, desestruturação familiar, crianças ociosas nas ruas, correndo risco social e pessoal.
Essas comunidades necessitam de projetos de apoio à criança e adolescentes em situação de risco
com atividades de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com apoio
nutricional, recreação, pratica esportiva e informática. O núcleo promove grupos de discussão por
faixa etária, dinâmica de grupo, orientações, palestras, oficinas de artesanato, lego, pintura,
culinária, padaria artesanal, linguagem e expressão com canto coral e aulas de violão.
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento social de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como a promoção
do auto desenvolvimento individual; desenvolver habilidades manuais, artísticas e musicais;
refletir sobre os problemas da comunidade, participando e propondo melhorias na qualidade de
vida; desenvolver o gosto pela leitura, promover a capacitação de agentes multiplicadores nos
programas de valores nutricionais para melhoria da qualidade de vida e proporcionar condições
para a geração de renda da comunidade.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 9h às 17h.;
6ª feiras das 8h às 16h.
RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio e reforço escolar verifica-se uma diminuição da taxa
de repetência e na taxa de evasão escolar e melhora no rendimento escolar. Nota-se também um
desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no
adolescente.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 102 atendidos ao mês
NOME DO PROJETO: ADRA DE SÃO PAULO – VILA CLARA
Rua Padre Antonio de Gouveia, nº 207 – Jd. Miriam
CEP: 04416-200 – São Paulo/SP
Fone: (11) 5624-8200
Data Início Atividades: 01/01/2014
DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de risco social e famílias em situação
de vulnerabilidade. As comunidades e entorno onde o núcleo da ADRA atua, apresentam famílias
em situação de vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego, famílias numerosas,
desestruturação familiar e crianças ociosas nas ruas. Por se tratar de menores em situação de risco
pessoal e social, muitos estão privados da convivência, do apoio e orientação dos pais ou
responsáveis, por morte, abandono, desestruturação familiar; desta forma, o núcleo da ADRA que
se encontra junto à comunidade local, procura proporcionar oportunidades de desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, dando-lhes condições de liberdade e de dignidade aos
atendidos. Estes participam de atividades de brinquedoteca, Lego, Projeto Jovem Aprendiz,
oficinas de leitura, artes, culinária e música, passeios recreativos e culturais.
OBJETIVO: Oferecer à criança e adolescente em situação de risco social e pessoal das
comunidades, atividades socioeducativas, que contribuam para a redução da vulnerabilidade,
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atividade de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar, apoio nutricional,
recreação, prática esportiva e informática.
PÚBLICO ALVO: Crianças, Adolescentes e Família
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 9h às 17h.;
6ª feiras das 8h às 16h.
RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio e reforço escolar, verifica-se uma diminuição da taxa
de repetência e na taxa de evasão escolar. Melhora no rendimento escolar. Nota-se também um
desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no
adolescente.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS: 124 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE ENGENHEIRO COELHO
Rua Benedito Cunha Guedes, 594, Jd. Eldorado
CEP: 13165-000 - Engenheiro Coelho, SP
Fone: (19) 3857-9229
Data Início Atividades: 11/09/2003
DESCRIÇÃO: O núcleo atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
oferecendo serviços e atividades lúdicas e recreativas, culturais e sociais: Oficinas de Informática
com aulas práticas, em duplas e individuais, a fim de proporcionar o correto manuseio do
computador e o domínio nos recursos dos aplicativos que o sistema oferece e suas funções;
Oficinas de Artes: Aulas práticas e teóricas com a utilização das diferentes técnicas de pintura e
materiais e a transformação dos recicláveis para a confecção de bens utilizáveis. Oficina de
Música: Aula de Musicalização -Flauta Doce, Coral Infanto-juvenil e Fanfarra. Oficinas de Jogos:
Aulas de Educação Física, ministradas em parceria com a Prefeitura Municipal, abordando tanto a
área esportiva como a recreativa. Aulas com Jogos educativos, atividades recreativas com bola,
cordas e brincadeiras livres de obstáculos.
OBJETIVO: Estimular o aprimoramento das habilidades artísticas e o desenvolvimento social e
intelectual num ambiente socioeducativo para minimizar a permanência das crianças e
adolescentes nas ruas em situação de risco; capacitar para o desenvolvimento físico, intelectual,
social e pessoal, utilizando os recursos da tecnologia na formação de um indivíduo com os
conhecimentos que a área oferece; estimular e aperfeiçoar as habilidades da psicomotricidade;
desenvolver o senso de organização e trabalho em grupo; despertar o interesse e habilidade em
música; estimular a concentração, atenção e disciplina; aprimorar a convivência social;
desenvolver habilidades de estratégia e pensamento lógico.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.
RESULTADOS OBTIDOS: Melhora na convivência em grupo e no desempenho escolar,
artístico, cultural e musical; desenvolvimento da criatividade e senso de organização; melhor
conhecimento do seu corpo, suas habilidades e mudanças nos hábitos de higiene; inserção no
mundo informatizado com conhecimentos básicos de informática; fortalecimento do vínculo
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afetivo entre alunos e professores; diminuição de atos de violência e desrespeito para com o
próximo, ampliação de conhecimentos na área musical e artística; desenvolvimento de espírito de
equipe, respeito às leis; desenvolvimento e despertar de habilidades esportivas.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 120 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA - PROFª CASSIA RODRIGUES LASCA
Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2.341
Jd. Bonsucesso
CEP: 13045-248 – Campinas - SP
Fone: (19) 3276-4102
Data Início Atividades: 1992
DESCRIÇÃO: São oferecidos serviços realizados em grupos, de acordo com a faixa etária, a fim
de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco
social. O núcleo promove atividades à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, visando o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos familiares por meio de atividades sócio
assistenciais, recreativas, culturais, tais como: gincanas, rodas de conversas, biblioteca, visitas
culturais, jogos recreativos, hora do conto, leitura e oficinas de artes, informática e palestras de
saúde.
OBJETIVO: Promover ações e programas para o desenvolvimento comunitário social; contribuir
para a prevenção e/ou proteção às situações de vulnerabilidade e/ou risco social de crianças e
adolescentes e suas famílias, propiciando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários; contribuir para a inserção, reinserção e permanência das
crianças e adolescentes no sistema regular de ensino; garantir a constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades;
possibilitar acesso a experiências e manifestações lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de
lazer, visando o desenvolvimento da sociabilidade.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30
RESULTADOS OBTIDOS: Melhoria no comportamento e convívio social e rendimento escolar;
mudanças de atitudes com maior conscientização e participação sobre temas de cidadania; melhora
na autonomia e autoestima das crianças e adolescentes, incentivando suas potencialidades; maior
participação dos assistidos nas atividades lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer
aperfeiçoando a sociabilidade, criatividade e afetividade, respeito mútuo e conservação do
patrimônio; melhora significativa na ajuda mútua, senso de cooperação, valores e princípios; nova
visão sobre as vivências, direitos e deveres e melhora no fortalecimento de vínculos no ambiente
familiar.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 136 atendidos ao mês
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NOME DO PROJETO: ADRA – RIO CLARO
Av. 13 JW, nº 100, Jardim Novo Wenzel,
CEP: 13503-710 - Rio Claro, SP
Fone: (19) 3523-3576
Data Início Atividades: 1998
DESCRIÇÃO: ADRA - Núcleo de Rio Claro - Promove o atendimento de crianças, adolescentes
e suas famílias em situação de vulnerabilidade social ou provenientes de famílias com indicadores
de risco, oferecendo atividades socioeducativas, visando o fortalecimento de vínculos, tais como:
Projeto de tecnologia (informática) associado as brincadeiras ao ar livre; horta, preservação do
meio ambiente e cuidado com as plantas; atividades para aprendizagem de higiene bucal e
corporal; educação física e prática de esportes como handebol e basquetebol; artesanato, passeios
recreativos e culturais como coral, teatro e aulas de informática.
OBJETIVO: Incentivar o conhecimento, o hábito da leitura e da pesquisa escolar; despertar a
coordenação motora, habilidades e criatividades artesanais; desenvolver aptidões musicais e
expressão vocal; promover a interação social e autoconhecimento; preparar o adolescente para
inserção no mercado de trabalho; despertar habilidades para a prática da horticultura e preservação
do meio ambiente; dar acesso à informações sobre nutrição e prover uma alimentação saudável;
oferecer condições para o crescimento físico, mental e social em um espaço socioeducativo no
contra turno escolar, a fim de prevenir a sua permanência nas ruas em situação de risco.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30
RESULTADOS OBTIDOS: Melhora nos hábitos de higiene pessoal para a prevenção de cáries;
desenvolvimento artístico e musical; conhecimento de informática; melhora na qualidade de vida
pois recebem refeições bem equilibradas; com as oficinas de artesanato, as crianças desenvolveram
o gosto pelo trabalho manual e o aproveitamento de recicláveis. Com a atividade de horta,
desenvolveram o gosto pelo cultivo e cuidados das verduras e legumes que são consumidos nas
refeições diárias servidas. Com as aulas de handebol e basquetebol, alguns adolescentes tiveram a
oportunidade de participar em jogos do município. Os assistidos também puderam desenvolver
suas habilidades em informática.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 214 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE CUBATÃO
Rua Amaro Manuel dos Santos, 30
Jd. Nova República
CEP. 11534-060 – Cubatão, SP
Fone: (13) 3363-2637
Data Inicio Atividades: 09/02/2003
DESCRIÇÃO: ADRA - Núcleo de Cubatão - Nova República - Projeto de atenção às crianças e
adolescentes com foco na transformação social, visão de mundo, mudança social familiar com
perspectiva de melhoria de vida em um espaço de convivência familiar e comunitária. O núcleo
oferece programas de geração de renda, lazer, esporte e cultura. O projeto conta com atividades de
jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação,
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prática esportiva e informática.
OBJETIVO: Oferecer às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal das
comunidades, atividades socioeducativas, que contribuam para a redução da vulnerabilidade,
atividade de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar, apoio nutricional,
recreação, prática esportiva e informática. Desta forma, são oferecidos aos atendidos
oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e social, dando-lhes condições de
liberdade e de dignidade, fortalecimento de vínculos familiares e autonomia.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 9h às 17h.;
6ª feiras das 8h às 16h.
RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio escolar, verifica-se uma diminuição da taxa de
repetência e na taxa de evasão escolar e melhora no rendimento escolar. Notou-se um
desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde na criança e no
adolescente. No projeto 619 famílias da comunidade participaram das oficinas e eventos.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 288 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE ITANHAÉM
Rua Guido Padova, 255, Jd. Oásis
CEP: 11740-000 - Itanhaém – SP
Fone: (13) 3422-6196
Data Inicio Atividades: 09/09/2003
DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de risco social e famílias em situação
de vulnerabilidade. As Comunidades e entorno onde os núcleos de atenção às crianças da ADRA
atuam, apresentam famílias em situação de vulnerabilidade, caracterizada pelo desemprego,
famílias numerosas, desestruturação familiar, crianças ociosas nas ruas, correndo risco social e
pessoal. Essas comunidades necessitam de projetos de apoio à criança e adolescente em situação
de risco com atividades de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com
apoio nutricional, recreação, prática esportiva, lego, informática e artesanato
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a garantia de seus
direitos; formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sua comunidade; desenvolver
o sentimento de pertença e de identidade, valorizando a cultura de famílias e comunidades locais
pelo resgate de suas culturas; contribuir par a formação de jovens e adultos.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 9h às 17h.; 6ª feiras das 8h às 16h.
RESULTADOS OBTIDOS: Com o apoio escolar, verifica-se que houve redução na evasão
escolar e do trabalho infantil e melhora no rendimento escolar. Entre os adolescentes atendidos,
muitos foram aceitos nas escolas técnicas e no programa Menor Aprendiz, sendo que 40% dos
casos conseguiram sair da miséria. Os pais foram encaminhados para frente de trabalho, saíram do
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trabalho informal e insalubre ou abriram seu próprio negócio. Nota-se também um
desenvolvimento na valorização dos princípios morais, cívicos, éticos e de saúde.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 100 atendidos ao mês
NOME DO PROJETO: ADRA – CENTRO ADVENTISTA DE APOIO À FAMILIA - CAAF
Av. Profº Fausto Lex, 1128
CEP: 14783-136 – Barretos/SP
Fone: (17) 3324-5290
Data Início Atividades: 01/12/2011
DESCRIÇÃO: Presta serviços tipificados, bem como proteção social básica de forma continuada,
permanente e planejada. A entidade desenvolve ações de caráter preventivo e proativo e sua
missão é promover o apoio e o fortalecimento dos vínculos sociais à comunidade local, através de
serviços que visam a valorização e a dignidade da vida humana. Por intermédio de suas ações, a
entidade propõe trabalhar a questão social que uma vez diagnosticada necessita de intervenções.
Assim sendo, busca complementar os serviços socioassistenciais com as famílias, a fim de
prevenir as ocorrências de situações de risco social. A entidade tem como foco produzir ações que
contribuem para o desenvolvimento do usuário, de sua capacidade e potencialidades, tais como:
curso de empreendedorismo - panificação industrial, alimentação natural, culinária para
adolescentes, inclusão digital, cuidados de idosos e estética, atividades de convivência e
fortalecimento de vínculos, oficinas, grupos de reflexões, grupos familiares, dinâmicas, palestras,
acolhimento e apoio aos portadores de câncer.
OBJETIVO: Oferecer assistência, apoio, atividades socioeducativas para pessoas carentes da
comunidade local que se encontram em situação de vulnerabilidade social, facilitando o acesso e
usufruto de direitos, visando o fortalecimento de vínculos e melhoria na qualidade de vida
PÚBLICO ALVO: Crianças, Adolescentes e Adultos
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 8 às 17h.
RESULTADOS OBTIDOS: Participação dos usuários e familiares para troca de informações
com reuniões sistemáticas; geração de emprego e renda com maior aceitação dos formandos no
mercado de trabalho; registro de maior frequência dos usuários nos projetos. As crianças e
adolescentes têm apresentado melhorias no comportamento e aumento do interesse pelas
atividades escolares, além do autocuidado. Os adultos e adolescentes relatam melhora na auto
estima e desenvolvimento de potencialidades, bem como o gosto pelo artesanato e conhecimentos
culturais.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 113 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE ARARAQUARA
Av. Feijó, nº 775 - Araraquara
CEP: 14801-140 – Araraquara/SP
Fone: (16) 3397-7052
Data Início Atividades: 01/01/2009
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DESCRIÇÃO: Atende a comunidade, por meio de ações socioeducativas, desenvolvendo
atividades com os cursos de capacitação profissional: depilação, design de sobrancelhas, manicure,
drenagem linfática, maquiagem, costura industrial e costura básica, oficinas de culinária para
jovens, adultos e idosos, além de atividades físicas para crianças de ambos os sexos. A unidade
ajuda no desenvolvimento físico e social das crianças e adolescentes; promove atividades
esportivas, de lazer a cultura, palestras sobre higiene bucal e corporal e conscientização sobre
dengue. Na cultura, lazer e cidadania, o núcleo desenvolveu atividades de conto de histórias,
encenação, musicalização, brincadeiras, passeios culturais, desenhos, gincanas e oficinas
socioeducativas, atividades físicas, nutrição, artesanato, informática e passeios para mulheres
acima de 60 anos.
OBJETIVO: Promover o convívio comunitário e social para o desenvolvimento das relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo, prevenção de situações de risco social, melhoria da
autoestima, autonomia e independência da mulher. Além de mudança de comportamento no
enfrentamento das dificuldades da vida, propiciar fonte de renda, prevenção das drogas e demais
problemas sociais decorrentes da população em vulnerabilidade social; ampliar o universo
tecnológico, artístico e cultural dos usuários e estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades e talentos.
PÚBLICO ALVO: Crianças, Adolescentes e Mulheres
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 8 às 17h.
RESULTADOS OBTIDOS: Participação dos usuários e familiares para troca de informações
com reuniões sistemáticas; geração de emprego e renda e maior aceitação dos formandos no
mercado de trabalho; registro de maior frequência dos usuários nos projetos. As crianças e
adolescentes têm apresentado melhorias no comportamento e aumento do interesse pelas
atividades escolares, além do auto cuidado. Os adultos e adolescentes relatam melhora na auto
estima e desenvolvimento de potencialidades, bem como o gosto pelo artesanato e conhecimentos
culturais.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 150 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA DE PRESIDENTE PRUDENTE
Rua Sebastião Thomas da Silva, 263 – Quadra 35
Conjunto Habitacional Ana Jacinta
CEP: 19064-100 - Presidente Prudente, SP
Fone: (18) 3909-6444
Data Inicio Atividades: 10/2003
DESCRIÇÃO: O Núcleo desenvolve atividades com crianças de 6 a 14 anos e onze meses, ambos
os sexos, em horário alternado ao escolar. Oferece apoio pedagógico nas tarefas escolares, hora da
história, projetos de música, recreação, inclusão digital, artesanato, artes cênicas, aulas de skate,
futebol, palestras sobre higiene, cidadania.
OBJETIVO: Desenvolver atividades no período contra turno escolar com crianças adolescentes
de 6 a 17 anos e 11 meses, por meio de experiências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de
lazer, em especial as crianças/adolescentes em situação de risco, empoderando-as para o exercício
da cidadania, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
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PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 7 às 11h e das 12h30 às 17h00
RESULTADOS OBTIDOS: Melhora na qualidade de vida no processo de emancipação das
famílias, na qualificação profissional e de sua renda per capita; inserção no mercado de trabalho e
nos em programas sociais; melhora no nível educacional e saúde; maior participação e maior
frequência dos usuários nas atividades e projetos.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 120 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA BOM SAMARITANO
Estrada Apiaí a Iporanga, Km 2,5, Palmital
CEP: 18320-000 - Apiaí, SP
Fone: (15) 3552-1165
Data Inicio Atividades: 23/04/2001
DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de vulnerabilidade, correndo risco
social e pessoal. As comunidades e entorno, onde o núcleo de atenção a criança atua, apresenta
famílias em situação de vulnerabilidade. O núcleo oferece um programa de ações complementares
a escola e de apoio psicossocial, socioeducativo em meio aberto, em atividades de apoio escolar,
educação física, recreação em grupo, aconselhamento, higiene pessoal, artesanato, brincadeiras
educativas, hábitos de leitura, aulas de informática, canto coral, educação sócio ambiental e artes
cênicas.
OBJETIVO: Oferecer um programa de ações complementares à escola e de apoio psicossocial e
sócio familiar a crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos, prioritariamente aqueles em
situação de risco social; fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais; propiciar condições
para o acesso, permanência e/ou retorno à escola, contribuindo para o sucesso escolar das crianças
e adolescentes; oferecer condições propícias para o desenvolvimento social, familiar e pessoal,
minimizando ou anulando sua condição de exclusão; desenvolver ações centradas na família,
possibilitando maior coesão nos vínculos afetivos; proporcionar qualidade de vida, informações e
o exercício da cidadania; oferecer atividades coordenadas entre si, garantindo o desenvolvimento
físico, mental e social; palestras sobre sexualidade de acordo com a faixa etária.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 8h às 17h.
RESULTADOS OBTIDOS: Melhora no desenvolvimento sócio educativo da criança e
adolescente, mantendo-as em ambiente seguro longe das ruas, melhora nos hábitos alimentares e
de higiene; melhora no rendimento escolar e diminuição na taxa de evasão escolar; melhora dos
beneficiários no processo de socialização e no desenvolvimento físico, motor e percepção de
espaço.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 98 atendidos ao mês
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NOME DO PROJETO: ADRA DE ITABERÁ
Rua Taquarituba, nº 245, Jardim Espanha
CEP: 18440-000 - Itaberá, SP
Fone: (15) 3562-1163
Data Inicio Atividades: 12/04/2001
DESCRIÇÃO: Desenvolve oficinas de educação artística e trabalhos manuais, apoio escolar,
musicalização, canto coral, teatro lúdico, educação física, passeios educativos, coreografias e
noções de informática; palestras sobre higiene, cidadania, cooperação e sexualidade; promove a
educação para o exercício da cidadania visando o desenvolvimento cognitivo, motriz e inclusão
digital com oficinas de internet e robótica e oficina de cozinha pedagógica. São atendidas crianças
e adolescentes, em regime de apoio socioeducativo em meio aberto.
OBJETIVO: Fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais; contribuir para o acesso,
permanência e/ou retorno à escola; possibilitar o acesso das crianças, adolescentes e respectivas
famílias à rede de serviços público e privada; realizar ações conjuntas com os demais serviços ou
programas municipais/estaduais/federais, visando oferecer às crianças e adolescentes e suas
famílias, condições propícias para o desenvolvimento social, minimizando ou anulando sua
condição de exclusão; desenvolver ações centradas na família, construindo vínculos afetivos
importantes, informando e apoiando os pais para desempenharem com competência seu papel de
educadores; oferecer atividades coordenadas, atendendo as necessidades e interesses das crianças e
adolescentes, de acordo com sexo, faixa-etária, condições de vida e grau de desenvolvimento físico
e mental.
PÚBLICO ALVO: Criança e Adolescente de 7 a 14 anos e 11 meses
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 8h às 16h30h.
RESULTADOS OBTIDOS: Melhora no rendimento escolar, redução no índice de evasão
escolar, mudanças nos hábitos de higiene, inserção no mundo da informática, diminuição de atos
de violência e desrespeito para com o próximo, desenvolvimento artístico. Aumento da afetividade
e sociabilidade e respeito às regras.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 102 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA VOVÓ JOSEPHINA
Estrada de Aparecidinha, Km 2,5 - Bairro do Retiro
CEP: 18190-000 - Araçoiaba da Serra, SP
Fone: (15) 3281-190
Data Inicio Atividades: 28/07/1986
DESCRIÇÃO: Projeto de atenção às crianças em situação de risco social e famílias em situação
de vulnerabilidade. Promove apoio à criança e adolescentes em situação de risco com atividades
de jornada ampliada para o melhoramento do rendimento escolar com apoio nutricional, recreação,
pratica esportiva e informática. O núcleo procura proporcionar, aos atendidos, oportunidades de
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, dando-lhes condições de liberdade e de
dignidade.
OBJETIVO: Levar a criança a um desenvolvimento mental, físico e social. Estimulá-la a
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descobrir suas aptidões artísticas através dos trabalhos manuais; entender como a tecnologia
contribui para a sua formação acadêmica; desenvolver o gosto pela música e entender o papel
desta no desenvolvimento social e emocional de cada participante; conhecer seus direitos também
seus deveres e a contribuição de cada uma na sociedade, inclusive no cuidado com o meio
ambiente; estimular o hábito de fazer a tarefa escolar diariamente, incentivar a leitura e atender
suas dificuldades específicas para reforçar a aprendizagem; desenvolver hábitos de higiene,
valorizando a saúde do corpo.
PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30
RESULTADOS OBTIDOS: Maior interesse e melhor rendimento escolar. As noções de
cidadania contribuíram muito na diminuição da agressividade e violência. O comportamento das
crianças passou a ser destaque tanto na escola como na família. As apresentações do coral
contribuíram muito pela elevação da autoestima. O esporte incentivou a lutar pelos sonhos. A
alimentação adequada colaborou muito na aparência saudável, no humor das crianças, nos hábitos
e comportamento das crianças atendidas. Também houve grande mudança na área social e
psicológica.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 70 atendidos ao mês

NOME DO PROJETO: ADRA VINDE A MIM
Rua: do Canário, 308 – Jardim Boa Esperança
CEP: 13183-363 Cidade: Hortolândia - SP
Fone: (19) 3909-2233
Data Inicio Atividades: 08/1999
DESCRIÇÃO: O projeto oferece uma nova perspectiva de vida à crianças e adolescentes, a partir
das atividades e oficinas de internet, robótica, atividades esportivas e recreativas, artes plásticas e
artesanato, teatro, canto coral, reforço escolar, palestras sobre cidadania, encontros mensais de
interação social e recreação com a participação da família e participantes do projeto; oficina de
cozinha pedagógica; roda de conversa e oficina de direitos e deveres do cidadão.
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento sociocultural, educacional e físico de crianças,
adolescentes e suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o
cumprimento dos direitos dos cidadãos; promover espaço de socialização e integrar as famílias dos
participantes no universo social, contribuindo para a redução do índice de evasão escolar,
desenvolver a preservação do meio ambiente.
PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 6ª feiras das 8h às 16h30
RESULTADOS OBTIDOS: Promoção escolar da maioria dos atendidos, menor índice de evasão
escolar, melhora na coordenação motora, e aumento presença em todas as oficinas e atividades.
Período de realização:2015
Nº DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA:220 atendidos ao mês
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PROJETO CASA ADRA
Rua: Osvaldo Cruz, nº1.052, Arrivabene
CEP: 13160-000, Artur Nogueira-SP
Fone:(19) 3877-1266
Data Inicio Atividades: 02/2013
DESCRIÇÃO: Presta serviços tipificados, bem como proteção social básica de forma continuada,
permanente e planejada. Desenvolve ações de caráter preventivo e proativo e sua missão é
promover o apoio e o fortalecimento dos vínculos sociais à comunidade local através de serviços
que visam a valorização e dignidade humana. Por intermédio de suas ações, a entidade propõe
trabalhar a questão social que uma vez diagnosticada necessita de intervenções. Assim sendo, busca
complementar os serviços socioassistenciais com as famílias, a fim de prevenir ocorrências de
situações de risco social. A entidade contribui para o desenvolvimento do usuário, de sua
capacidade e potencialidades, oferecendo oficinas e cursos de empreendedorismo: Manicure e
Pedicure, Chinelos Decorados, Depilação, Design de Sobrancelhas, Corte & Costura, Trabalhos
Manuais (Oficinas de Macramê, Crochê, Bordado de Fita, Bordado Russo, Capitonê em Almofadas,
Patchwork, Patch Aplique Trabalho em Barbante/Tapete), Maquiagem Limpeza de Pele,
Cabelereiro Feminino e Masculino, Cuidador de Idoso, Culinária/Panificação, Reeducação
Alimentar/Caminhadas, Pintura em Tecido e Tela, Desenho Artístico, Inglês Básico, Alfabetização,
Flauta Doce, Violão, Histórias e Contos e Atividades de convivência e fortalecimento de vínculos:
visitas familiares, oficinas, grupos familiares, dinâmicas e palestras.
OBJETIVO: Oferecer assistência, apoio, atividades socioeducativas para pessoas carentes da
comunidade que se encontram em situação de vulnerabilidade social, facilitando o acesso e usufruto
de direitos, visando o fortalecimento de vínculos e melhoria na qualidade de vida.
PÚBLICO ALVO: Crianças, Adolescentes e Adultos
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 2ª as 5ª feiras das 8h às 12h e das 13h às 19h;
6ª feiras das 8h às 12h.
RESULTADOS OBTIDOS: As atividades desenvolvidas contribuíram para o avanço do processo
de desenvolvimento de cada assistido e seus familiares. Adolescentes desenvolvem seus talentos na
busca da identidade e construindo valores e princípios. Mulheres resgatam sua autoestima e
dignidade humana, o que lhes proporciona a construção de novos projetos de vida. Crianças
envolvidas em atividades lúdicas e socioeducativas, o que contribui para o seu desenvolvimento
saudável, fortalecendo vínculos e prevenindo contra todo tipo de exclusão social. Os idosos se
enquadram nas atividades específicas, oferecendo a eles mais qualidade de vida e convivência em
grupo.
Nº BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA GRATUITA: 283 atendidos ao mês

RESUMO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2016
Nas aplicações em gratuidades por meio dos Serviços, Programas, Projetos e Atividades de Assistência
Social, foram observados os preceitos da Lei n° 8.742/1993, em consonância com a Resolução n° 109, de
11 de novembro de 2009 que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais; dentro
desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção Social Básica,
demonstrado a seguir:
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PROJETOS

ATENDIMENTOS

VALORES APLICADOS

1.224

R$ 113.042,66

720

R$ 147.768,71

ADRA-Núcleo de Vila Clara

1.488

R$ 96.203,85

ADRA-Núcleo de Rio Claro

2.568

R$ 420.887,19

ADRA-Núcleo de Engenheiro Coelho

1.440

R$ 184.623,92

ADRA-Núcleo Profa. Cassia R. Lasca

1.632

R$ 404.138,43

ADRA-Centro Adventista de Presidente Prudente

1.440

R$ 221 .517,76

ADRA-Centro Adventista de Araraquara

1.800

R$ 136.989,56

ADRA-CAAF/Barretos

1.356

R$ 279.222,43

840

R$ 243.538 ,70

ADRA-Núcleo Bom Samaritano

1.176

R$ 288.808,80

ADRA-Núcleo de ltaberá

1.224

R$ 311.509,48

ADRA-Vinde a Mim - Hortolândia

2.640

R$ 32.957,15

ADRA-Núcleo de ltanhaém

1.200

R$ 127.344,51

ADRA-Núcleo de Cubatão

3.456

R$ 282.850,54

Casa da ADRA Artur Nogueira

3.396

R$ 37.145,27

27.600

R$ 3.328.548,96

ADRA-Núcleo de Osasco
ADRA-Núcleo de lbiúna

ADRA-Núcleo Vovó Josephina

TOTAL

PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Cubatão
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 363.461,89
Resumo do objetivo da parceria: Cursos de geração de renda, lazer, esporte e cultura.
Nº de beneficiários: 455
Nome do órgão ou entidade parceira: Ministério do Desenvolvimento Social-MDS
Origem dos recursos repassados: Federal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 39.600,00
Resumo do objetivo da parceria: Informática, Educação Física, Artesanato e Canto Coral.
Nº de beneficiários: 98
Nome do órgão ou entidade parceira: Ministério Estadual de Desenvolvimento Social
Origem dos recursos repassados: Estadual
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 82.720,00
Resumo do objetivo da parceria: Informática, Educação Física, Artesanato e Canto Coral
Nº de beneficiários: 98
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Apiaí
Origem dos recursos repassados: Municipal
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Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 9.000,00
Resumo do objetivo da parceria: Informática, Educação Física, Artesanato e Canto Coral
Nº de beneficiários: 98
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Hortolândia
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Lei Municipal
Recursos financeiros já repassados: 25.000,00
Resumo do objetivo da parceria: Robótica, artes, artesanato, esporte, leitura, teatro, canto coral e
informática.
Nº de beneficiários:220
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itaberá
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Subvenção
Recursos financeiros já repassados: 69.670,50
Resumo do objetivo da parceria: Folha de Pagamento de funcionários
Nº de beneficiários: 102
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itaberá
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Subvenção
Recursos financeiros já repassados: 15.600,00
Resumo do objetivo da parceria: Folha de Pagamento de funcionário
Nº de beneficiários:102
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itaberá
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Subvenção
Recursos financeiros já repassados: 75.000,00
Resumo do objetivo da parceria: Folha de Pagamento de funcionários e material de consumo
Nº de beneficiários: 102
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itaberá
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Subvenção
Recursos financeiros já repassados: 21.857,00
Resumo do objetivo da parceria: Folha de Pagamento funcionários e material esportivo
Nº de beneficiários: 102
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 12.000,00
Resumo do objetivo da parceria: Material esportivo e artesanato
Nº de beneficiários: 50
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Origem dos recursos repassados: Estadual
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Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 87.072,00
Resumo do objetivo da parceria: Material de Consumo
Nº de beneficiários: 250
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 31.200,00
Resumo do objetivo da parceria: Material para Oficinas
Nº de beneficiários: 150
Nome do órgão ou entidade parceira: FEAC - Federação das Entidades Assistenciais Campinas
Origem dos recursos repassados: Particular
Natureza do instrumento de parceria: Contrato de Cooperação
Recursos financeiros já repassados: 61.412,04
Resumo do objetivo da parceria: Material Didático para Oficinas
Nº de beneficiários: 136
Nome do órgão ou entidade parceira: CMDCA Conselho Municipal da Criança e Adolescente
Campinas
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 1.533,22
Resumo do objetivo da parceria: Material de Consumo e Uniformes
Nº de beneficiários:136
Nome do órgão ou entidade parceira: CMAS - Conselho Municipal Assistência Social Campinas
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 247.232,37
Resumo do objetivo da parceria: Material de consumo para atividades artísticas, esportivas,
informática e canto coral
Nº de beneficiários: 136
Nome do órgão ou entidade parceira: Secretaria Mun. Assistência Social-Prefeitura Mun. de Rio
Claro
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Subvenção Social
Recursos financeiros já repassados: 399.040,90
Resumo do objetivo da parceria: Folha de Pagamento de funcionários, alimentação, material
didático, material de consumo e combustível.
Nº de beneficiários: 214
Nome do órgão ou entidade parceira: CMDCA - Conselho Municipal da Criança e Adolescente
de Rio Claro
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Transferência de Auxilio
Recursos financeiros já repassados: 11.842,00
Resumo do objetivo da parceria: Equipamentos para sala socioeducativa
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Nº de beneficiários: 214
Nome do órgão ou entidade parceira: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Origem dos recursos repassados: Municipal
Natureza do instrumento de parceria: Convênio
Recursos financeiros já repassados: 26.000,00
Resumo do objetivo da parceria: Material de Consumo
Nº de beneficiários: 120
Nome do órgão ou entidade parceira: Promotoria de Justiça de Araraquara
Origem dos recursos repassados: Estadual
Natureza do instrumento de parceria: Sem especificação
Recursos financeiros já repassados: 14.900,00
Resumo do objetivo da parceria: Execução dos Projetos Sonho Infantil e Cursos de Capacitação
Profissional
Nº de beneficiários:170

Resumo das doações e subvenções de Poderes Públicos
Doações Recebidas em 2015
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Total da Doações

R$ 1.433.439,08
R$ 771.404,10
R$ 2.204.843,18

Subvenções de Poderes Públicos
O valor recebido de Subvenções do poder público pela Instituição em 2015, totalizou o
montante de R$ 1.632.573,71, respectivamente aplicados na sua totalidade em ações propostas
nos convênios.
Prefeitura Municipal Artur Nogueira
Prefeitura Municipal de Cotia
Prefeitura Municipal de Campinas
Prefeitura Municipal de Rio Claro
Prefeitura Municipal de ltaberá
Prefeitura Municipal de Hortolândia
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Prefeitura Municipal de Apiaí
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Prefeitura Municipal de Cubatão
Prefeitura Municipal de ltanhaém
Total Recursos Municipais
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Recurso Público Federal-MOS
Total Subvenções Recebidas

1.280,16
25.939,14
300.873,70
405.926,52
99.827,50
25.000,00
81.600,00
9.000,00
85.369,48
214.544,49
130.272,00
1.379.632,99
110.140,72
142.800,00
1.632.573,71
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FOTOS DE ILUSTRATIVAS
ATIVIDADES EDUCATIVAS

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO
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RECREAÇÃO E PASSEIOS

AULAS DE CULINÁRIA

AULAS DE INFORMATICA
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PALESTRAS

ATIVIDADES

TAREFAS ASSISTIDAS
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JOGOS

ARTESANATO

28

GERAÇÃO DE RENDA

