


Sumário
4

Palavra do
Presidente

10
O Casulo

em Números

12
Eixo 

Educação

22
Eixo  Ação

Comunitária

26
Voluntariado

28
Comunicação

30
Captação

de Recursos

32 
Balanço

2012

33
Parceiros

34
Equipe

35 
Informações

Gerais

29
Prêmios

7
O Casulo

7
O Casulo em 
Metamorfose

13
Programa

Metamorfose

22
Programa
Biblioteca

Comunitária

24
Futebol  
Mirim

e Adulto

25
Cessão

de Espaço

25
Inglês

16
Programa
Multimídia

18
Programa
Formação

Profissional

8
Urbanização

do Real  
Parque



54

Palavra do Presidente

Cidadania não é apenas um direito, mas um exercício diário.  Nas atitudes, no 
desenvolvimento das atividades, no convívio social e comunitário é que prati-
camos e nos tornamos cidadãos.  

O Projeto Casulo atua incessantemente na direção da formação e consolida-
ção do conceito de cidadania, por meio dos eixos que o norteiam: Educação e 
Ação Comunitária.

Com maiores desafios e oportunidades de atuação, o Projeto Casulo comple-
ta, em 2013, dez anos de fundação e de início de um caminho sem volta: o da 
profissionalização das atividades externas e dos processos internos, que visam 
a melhora da estrutura por meio da utilização de fundamentos organizacionais 
modernos, a capacitação dos recursos humanos e a ampliação e consolidação 
da transparência das ações, que são objeto de prestações de contas regular-
mente para entidades externas renomadas e órgãos governamentais.

Vivemos em uma época onde tudo é rápido e fugaz. Pessoas e organizações 
surgem, ganham fama e desaparecem tão ligeiramente como apareceram. 
Estar há uma década realizando um trabalho reconhecido e premiado, em um 
mundo onde quase nada dura tanto tempo, é mais que uma vitória.

Reforço o compromisso do Projeto Casulo de seguir firme na luta pela cons-
trução de uma sociedade mais igualitária e justa, por meio do desenvolvimen-
to pessoal e social das crianças, dos jovens e também das famílias das comuni-
dades do Real Parque e do Jardim Panorama, que há muito perceberam que o 
Casulo veio para ficar e fincar raízes e que por décadas vindouras continuará 
firme nesse compromisso de transformação social, por meio da participação e 
força coletiva.

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves 
Diretor Presidente

“ Cidadania não é apenas 
um direito, mas um exercício 

diário. Nas atitudes,  
no desenvolvimento  

das atividades, no convívio 
social e comunitário  

é que praticamos e nos  
tornamos cidadãos. ”

Alexandre Tadeu Navarro 
Pereira Gonçalves
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o Casulo
Casulo em metamorfose

O Projeto Casulo é ponte. Conecta-se com os dois lados do rio. De um lado,  
empresas, município, voluntários e do outro comunidades como Real Parque  
e Jardim Panorama que buscam por uma vida melhor. 

Somos articuladores entre tantos atores sociais, buscando dar sentido a inúmeras 
famílias que moram em nossa volta. São crianças, jovens, pais, mães, avós  
que encontram no Casulo, um lugar de afeto, respeito, seguro e que permite,  
através do trabalho com todos, uma real transformação na vida.

Estamos organizados em duas frentes: Educação e Ação Comunitária. Em  
Educação, nossas ações pedagógicas baseiam-se nos pilares da Educação Integral.

Esta metodologia agrega a participação de crianças e adolescentes à escola, 
família e comunidade. A médio prazo, os efeitos são a permanência das crianças 
na escola, a erradicação do trabalho infantil e a participação ativa e afetiva de seus 
familiares, na composição de sua personalidade e caráter. 

Em Ação Comunitária, fomentamos atividades que despertem um olhar  
crítico e autônomo naqueles que buscam apoio no Casulo. Nos articulamos  
com os diferentes atores sociais de nossa comunidade, procurando responder  
às necessidades de nossa população através do princípio do desenvolvimento 
 integral do indivíduo. 

Em 2012, houve uma expressiva mobilidade social em decorrência da  
urbanização da Favela Real Parque, o que nos levou a repensar nosso papel  
diante dos atendidos pelo Casulo. Sobre as atividades e ações promovidas  
nesse ano, falaremos ao longo deste relatório.
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Urbanização  
do Real Parque 

Transformações 
físicas da realidade 
local
 
O processo de reurbanização do Real 
Parque teve início em 2008. Dois anos 
depois, uma tragédia levou mais de 
300 barracos incendiados e agora, 
em 2012 vivenciamos um período de 
profundas transformações em nossa 
comunidade.

Famílias inteiras que acompanharam o 
nascimento do Casulo passaram pela 
mudança não somente de endereço 
físico mas, sobretudo, da necessidade 
em criarem novas identidades, novos 
vínculos – pessoais e profissionais – em 
outros locais distantes do Real Parque 
e Jardim Panorama. 

“ Me arrumaram um 
curso na prefeitura 
para eu me tornar 

um zelador de praça. 
Eu fiz e o Casulo me 

ajudou bastante.”

Seu Raimundo 

Atualmente, o Projeto Casulo atende 
pessoas não somente de seu entorno 
mais próximo, mas também de bairros 
e regiões distantes como Guarapiran-
ga, Paraisópolis, Parelheiros e Taboão. 

Muitos jovens chegam ao Casulo em 
busca de cursos profissionalizantes 
e, mesmo com inúmeras dificuldades 
não deixam de comparecer às nossas 
atividades, valorizando, ainda mais, 
seus esforços a cada nova conquista. 

Mais do que uma sensação de mudança 
(física), de distanciamento e até, esvazia-
mento, os moradores do Real Parque e 
Jardim Panorama nutrem uma enorme 

esperança: novas moradias que, apesar 
de toda a poeira das construções, tra-
zem consigo o otimismo por melhores 
condições de vida. 

Famílias que chegam, famílias que vão. 
Famílias em metamorfose. O Casulo 
continua com seu importante papel na 
comunidade local, seja no fomento ao 
desenvolvimento comunitário, seja na 
formação de crianças e jovens. 
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o Casulo em números

Metamorfose

Atualmente o Projeto Casulo atende 
mais de 4.500 pessoas através de seus 
Programas.

120
crianças e adolescentes

84
famílias

+ de 400 
pessoas envolvidas

248
adolescentes 

e jovens

231
jovens

139
jovens

1610 
crianças e jovens

em mediações externas

3655 
crianças e jovens

em mediações  
internas

+ de 540
crianças e adultos 

envolvdas

480
crianças e adultos  
atendidas durante

o ano

+ de 4500
pessoas atendidas

durante o ano
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Eixo Educação
Programa Metamorfose

O Programa Metamorfose tem a intenção de promover a mudança de comporta-
mento de crianças, adolescentes e suas famílias, através da construção de hábitos 
saudáveis e relacionados ao ambiente em que vivem.

Estimula a boa convivência familiar, comunitária e social, potencializando saberes 
e fomentando a escuta e o diálogo, promovendo passeios e atividades educativas 
e de confraternização.  Quando necessário, uma assistente social contratada pelo 
Casulo visita as famílias das crianças e adolescentes atendidos neste Programa, 
com o intuito de obter um diagnóstico mais apurado das situações familiares e 
assim, promovermos orientações e encaminhamentos mais acertivos. Os atendi-
mentos individuais junto aos responsáveis também permitem um preciso monito-
ramento destas intervenções propostas. 

As ações pedagógicas do Metamorfose estão baseadas nos 4 Pilares da Educação 
propostos por Jaques Delors - Aprender a Ser, Conviver, Conhecer e Fazer.

Aprender a ser, reconhecendo suas habilidades pessoais, potencialidades  
e limites. 

Aprender a conviver, respeitando os diferentes pontos de vista,  
as regras de convivência e a valorização de espaços públicos e privados. 

Aprender a conhecer, onde a ferramenta computacional amplia  
a utilização dos recursos tecnológicos e a importância deste conhecimento no 
mercado de trabalho. A educação em multimídia parte de uma proposta ampliada 
na qual o domínio da linguagem digital pressupõe a construção do pensamento 
associado ao conhecimento técnico. 

Aprender a fazer, com foco na organização e produção de habilidades  
e competências para o mercado de trabalho, aumentando assim, suas  
chances de empregabilidade. 

No Eixo Educação atuamos   
nas seguintes frentes:

Programa Metamorfose

Programa Multimídia

Mídia Lúdica

Olhando Além

Informática para o Trabalho

Acesso Comunitário

Programa de  
Formação Profissional

Projeto Aprendiz

Curso de Organização Básica  
em Eventos e Lazer

Conheça nossos programas a seguir:

“Eu enxergo o Casulo como 
uma faculdade para a vida 
de meus filhos. Depois  
que vieram para cá  
viraram outras pessoas.”

Leidiane Ferreira
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Trabalhamos diferentes conceitos e 
atividades com crianças e adolescen-
tes entre 10 e 14 anos, abordando 
temas como Educação Ambiental, Arte 
Educação e Educação Básica.  Promove-
mos atividades com as famílias, o que 
chamamos de Família Metamorfose, 
além também dos encontros semanais 
– Café com Pais. 

Destacamos a importância do  
convênio estabelecido com a Secre-
taria Municipal de Assis tência Social, 
através do CCA - Centro para Criança e 
Adolescente - para o Metamorfose. 

Conheça alguns dos eventos 
promovidos pelo Programa 
Metamorfose neste ano: 

Gincana da Família 
Em março promovemos uma ação de 
voluntariado coporativo que propor-
cionou o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários, com brin-
cadeiras recreativas como estoura 
balão, carrinho de mão, corrida de saco 
entre outras.  A gincana contou com a 
participação do GAIV - Grupo de Ação 
Ideal Voluntário - da Intercement. 

Dia das Mães 
Em maio realizamos o primeiro dia 
das mães do Casulo: Minha Mãe é 
Especial, promovendo o fortalecimen-
to do vínculo entre mãe e filho, em 
acordo a um de nossos objetivos que 
é estimular a participação das famílias 
nas ações educativas de seus filhos, 
despertando assim o espírito cidadão.

Café com Pais 
Com apoio e parceria do curso de 
Psicologia da Universidade Anhembi 
Morumbi, foram realizados encontros 
semanais com as famílias, afim de ofe-
recer um espaço para escuta e orien-
tação por meio da técnica de terapia 
comunitária.

Espetáculo A Saga  
dos Quatro Elementos  
O espetáculo foi criado e produzido 
pelos 120 participantes do Programa 
Metamorfose.

A primeira apresentação aconteceu 
em junho e lotou nosso auditório, tan-
to que realizamos uma outra especial 
somente para alunos e professores da 
EMEF José de Alcântara, onde 80% de 
nossos usuários estudam. 

A conclusão da Saga ocorreu em no-
vembro e reuniu 71 famílias.

3ª Feijoada do Casulo 
O evento destinado às famílias dos alu-
nos do Programa Metamorfose acon-
teceu em julho e contou com cerca de 
200 participantes no dia. Tivemos o 
apoio do GAIV da Intercement, que 
ajudou na organização das famílias e 
nas atividades do evento. 

Contamos ainda com a presença  
do voluntário (e humorista) Guilherme 
Lins e um animado bingo com  
muitos prêmios aos  
participantes.
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Em 2012 passamos a integrar a Rede de 
Proteção Social Real/Panorama, uma 
Rede de apoio que envolve a EMEI Pero 
Neto, EMEF José de Alcântara, UBS e ou-
tras organizações sociais do entorno, a 
convite da Secretaria Municipal de Edu-
cação, em seu subdistrito no Butantã. E 
desde o início, O Casulo tornou-se um 
importante articulador entre as demais 
instituições. 

Através dessa rede foram discutidos 
desafios comuns no que se refere a 
proteção e garantias às crianças e 
sobre como as instituições comuns 
a esses alunos poderiam auxiliar no 
atendimento dos mesmos.

Mídia Lúdica

O módulo Mídia Lúdica promove o aten-
dimento à crianças e adolescentes entre 
10 e 13 anos, com foco no fomento ao 
gosto pela matemática. O objetivo é o 

Programa  
Multimídia

O Programa Multimídia busca desen-
volver competências e autonomia no 
uso de novas tecnologias e da informá-
tica, estimulando aprendizagens que 
favoreçam a criação de metas para o  
futuro pessoal e profissional do jovem 
atentido.

Através do FUMCAD - Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo -, captamos os recursos 
necessários para o desenvolvimento 
dos projetos aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Há 2 anos o Projeto Casulo beneficia-se 
desta iniciativa, isto é, da renúncia fis-
cal de pessoas físicas ou jurídicas sobre 
seu Imposto de Renda Anual. 

Olhando Além
O Olhando Além teve em 2012, uma 
grande procura pelos jovens de nos-
sa própria comunidade. Este projeto 
demanda um olhar atento e bastante 
carinhoso. 

Destinado à jovens de 14 a 17  
anos que fazem uso de diferentes 
ferramentas computacionais,  
trabalhando a importância da  
escolaridade, cultura, saúde,  
cidadania e responsabilidade  
social no grupo.

Ao longo do ano tivemos 89%  
de frequência destes jovens  

nas mais diversas atividades propostas, 
entre elas, a pesquisa de oportunidades 
do mercado de trabalho, elaboração 
de currículos e cartões de visita, cursos 
online gratuitos e uso das redes sociais.

Em julho, por exemplo, os jovens 
criaram um Guia de Recursos da Co-
munidade do Real Parque, com fotos 
e informações sobre o comércio local, 
roteiros turísticos como parques e 
shoppings, e também de informações 
para atendimento na Unidade Básica 
de Saúde e escolas próximas ao Casulo. 

Ainda, realizaram visitas a 30ª Bienal 
de Artes de São Paulo, ao Museu do 
Futebol, ao Museu Afro Brasil e ao 
Instituto Verdescola.

“ Se não fosse o Casulo 
eu não teria o que  

colocar no meu  
currículo.”

Fabíola de Oliveira

Sala de  
Informática

Visita ao Instituto  
Verdescola

Informática  
para o Trabalho 
Este módulo é direcionado a jovens  
de 15 a 17 anos, atendendo ao  
Projeto Aprendiz e o curso Organi 
zação Básica em Eventos e Lazer.  
Trabalhamos conteúdos como contabi-
lidade e  atendimento ao cliente, além 

de softwares administrativos que 
são utilizados no mercado de 

trabalho em geral. 

Também, a importância para uma boa 
comunicação, expressando-se em 
público de forma clara e precisa. 

Acesso Comunitário
Desenvolvido aos sábados, sua 
característica é não ser linear. Temos 
como proposta o espaço livre para 
que os moradores da comunidade 
possam aprender de acordo com suas 
demandas. Ao mesmo tempo, temos 
vagas para aqueles que desejam uma 
formação no pacote “Office”, sendo 
este nossa maior procura e número de 
atendimentos realizados. 
 
Em geral são trabalhadores ou ainda 
aqueles que buscam novas oportuni-
dades de trabalho e renda.

aumento do interesse na aprendizagem 
da matemática e a melhora no desempe-
nho escolar.  

O uso do computador tem sido uma 
excelente ferramenta e sua aceitação, 
bem recebida pelos alunos. Os jogos 
lúdicos têm como meta a disseminação 
da tabuada, sendo visível o avanço das 
crianças e adolescentes em resoluções 
de matemática utilizando as quatro 
operações. 
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De maneira ampla, busca desenvolver nos jovens de 15 a 29 anos sua  
auto-estima, sociabilidade e autonomia ética e crítica. Além, disso, o  
estímulo ao empreendedorismo e a vivência das situações cotidianas do 
trabalho, acaba por valorizar seus vínculos com a escola.

Em 2012 o Programa foi organizado em dois projetos: 

 Projeto Aprendiz 
 Curso de Organização Básica em Eventos e Lazer

Projeto Aprendiz

O Projeto Aprendiz é um curso de capacitação profissional desenvolvido em par-
ceria com a ESPRO (Ensino Social Profissionalizante). Possui duração de 3 meses 
e tem como foco despertar o espírito empreendedor e posturas compatíveis às 
exigências do mundo do trabalho, além de proporcionar um grande diferencial 
na formação dos jovens, pois os inicializa nas técnicas administrativas e rotinas 
organizacionais. 

Programa Formação Profssional

A parceria entre Projeto Casulo e 
ESPRO garante um alto índice de 
inserção dos jovens no mercado de 
trabalho. 

Em 2012, tivemos 638 jovens inscritos, 
206 matriculados e 190 concluíram o 
curso durante o ano.

Festa de
Encerramento

Visita a Mondelēz

Dificuldades como grandes desloca-
mentos, ou mesmo o cumprimento 
dos horários das aulas, não tiraram 
a garra de aprender desses jovens. 
Mostra, pelo contrário, uma enorme 
resiliência nesta turma em enfrentar 
os obstáculos e alcançar seus  
objetivos.

São em oportunidades como essas,  
que jovens encontram uma nova 
perspectiva de vida. Respeito ao  
próximo, ética, planejamento de  
vida e profissional são alguns dos 
temas vivenciados por eles.

“A minha vida, depois do 
Casulo, começou a andar.”

Eduardo Toledo

206
matriculados

190
concluíram

638
inscritos
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Curso de Organização Básica  
em Eventos e Lazer

Uma grande novidade em 2012 foi o Curso de Organização Básica em Eventos 
e Lazer. Criado a partir da contratação do SENAC, o curso com duração de 7 me-
ses, buscou promover a capacitação básica em organização de eventos à  jovens 
de 15 a 21 anos, fomentando o empreendedorismo juvenil no mercado hotelei-
ro, de buffets e de eventos. 

Tivemos 29 jovens matriculados e 92% de assiduidade. Devido ao sucesso dos 
resultados alcançados, o curso, inicialmente experimental, já tem sua continuida-
de prevista para 2013 por meio de projeto aprovado pelo FUMCAD.

Em 2012 o curso foi organizado nos seguintes módulos:

 Módulo de Competências Comportamentais e de Trabalho 
 Módulo Mercado de Trabalho 
 Módulo de Informática e Inserção Profissional  
 Módulo de Produção de Eventos

Além das participações em aulas 
expositivas, os alunos realizaram uma 
série de visitas técnicas à espaços 
como Novotel Morumbi, The Week e 
Casas Bombril e vivenciaram na prá-
tica atividades como pintura de rosto 
e produção de eventos no próprio 
Projeto Casulo. A vivência foi extre-
mamente rica, pois, além de terem a 
oportunidade colocar em prática o 
conhecimento adquirido, pudemos 
observar, de forma satisfatória, o 
grau de aprendizado dos alunos.

Entre os eventos que contaram com a 
participação dos alunos,  destacamos 
o Dia da Cidadania Sul América, o Dia 
do Bem Fazer, o 1º Encontro Amigos do 
Casulo e o Mondelēz no Casulo.

Para esse último evento (Mondelēz  no 
Casulo), os jovens receberam o desafio 
de produzir um dia de voluntariado 
com diversas atividades para as crianças 
do Casulo e funcionários da Mondelēz . 

Com a ajuda de 20 voluntários da 
empresa, que saíram impressionados 
com a organização do jovens, o even-
to foi um sucesso.

Como recompensa cada aluno 
recebeu um vale presente da Livraria 
Cultura no valor de R$150,00.

“ É muito legal tudo que a 
gente aprende não só pra 
usar em eventos, mas pra 

usar em nossa vida.”

Nelcimar Pereira

A arte
do bem servir

Mondelēz
no Casulo

Amigos 
do Casulo
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Eixo Ação Comunitária

As atividades comunitárias promo-
vidas pelo Projeto Casulo visam 
contribuir para o empoderamento das 
famílias, crianças e jovens em nosso 
entorno, na medida em que oferece-
mos espaços para o desenvolvimento 
de diferentes capacidades - de inclu-
são, reflexão e ação, e de consciência 
social de seus direitos e deveres.

Programa Biblioteca Comunitária

O Programa Biblioteca Comunitária tem por objetivo contribuir para a forma-
ção leitora de crianças e adolescentes, promovendo a ludicidade e o estímulo 
à capacidade crítica. Através da diversidade de temas e propostas, propicia a 
democratização do acesso à leitura prazerosa.

Trabalhamos estes temas e propostas através de contação de histórias drama-
tizadas, nas mediações de leituras e apresentações dos gêneros literários, na 
construção de histórias coletivas e na apropriação, de forma lúdica, de nosso 
acervo da biblioteca.

Tivemos atividades direcionadas aos públicos interno e externo. Nas media-
ções internas, atendemos cerca de 180 beneficiados quinzenalmente, tra-
zendo a linguagem do teatro e das leituras dramáticas para lidar com temas 
que vão do meio ambiente às crônicas do cotidiano. Nas mediações externas 

atendemos mais de 1500 pessoas durante o ano e atuamos nas ongs 
Associação Criança Brasil, CCA Nossa Sra. da Providência e escolas do 

entorno como EMEF José de Alcântara e EMEI Pero Neto, além das 
creches Recanto da Alegria I e II.

Em abril renovamos nosso convênio com FUMCAD para o pro-
jeto Viajando pelas Letras e Palavras e no decorrer 
do ano pudemos verificar um aumento significativo 
no grau de interesse de leitura dos participantes 
do Projeto, devido ao instrumental avaliativo que 
é aplicado a cada integrante assim que o mesmo 
inicia sua trajetória nas mediações de leitura. 

Este aumento foi perceptível logo em um dos pri-
meiros eventos realizados no ano, a Feira Literária. 
Em virtude das obras aceleradas de reurbanização, 
a edição de 2012 da Feira ocorreu nas instalações do 
próprio Casulo, onde foram doados 327 livros aos 
moradores de nosso entorno.

Em 2012, contratamos o grupo Fiandei-
ras para a realização de workshop para 
formação de profissionais da biblioteca 
e educadores, além de uma série de 
mediações de leitura com o público 
interno e externo.

O grupo Fiandeiras é composto por 
sete jovens da comunidade do Real 
Parque que se reúnem aos finais se se-
mana para fazer mediações de leituras 
e ouvir histórias de outros moradores. 

Realizamos ainda dois grandes Saraus 
no Casulo. A primeira edição aconteceu 
em julho e contou com apresentações 
de dança, música, poesia, histórias, 
encenações e compartilhamento do 
saber, consangrando o Projeto Casulo 
como um espaço para os mais diversos 
manifestos artísticos e culturais.

Já edição de novembro teve como de-
coração temática o Mês da Consciência 
Negra. Foram cerca de 160 participan-
tes, com mais de 20 intervenções artís-
ticas ao longo de 3 horas de evento.

Mediação  
Externa

Sarau
no Casulo

Roda  
de Leitura

No decorrer do ano alcançamos um de 
nossos objetivos que era o aumento 
do fomento a leitura. Esse resultados 
se manifestou em diversas frentes: 
participação dos jovens em visitas a 
museus, em Saraus e outros eventos 
culturais, aumento de empréstimos na 
biblioteca e multiplicação de ações dos 
jovens no sentido de estimular a leitura 
em escolas e outros espaços em torno 
do Real Parque.
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Futebol  
Mirim e Adulto 

Desde 2003, o Projeto Casulo promove 
o Futsal do Bem para os moradores da 
comunidade do Real Parque. Ao todo 
são 20 times representando a comuni-
dade, cada qual com seu coordenador, 
promovendo assim, a coletividade e a 
cidadania. 

Os coordenadores dos times atuam de 
forma voluntária, reunindo-se men-
salmente para o acompanhamento e 
combinados entre os times no que se 
refere o uso e conservação da quadra, 
bem como organização de torneios e 
festivais gratuitos. 

Dentre as muitas atividades esportivas 
desenvolvidas durante todo o ano, as 
mais aguardadas são os Festivais de 
Futebol Mirim e Adulto. 

Na primeira quinzena de dezembro 
aconteceu o 3º Festival de Futebol 
Mirim. Foram 6 times com crianças de 
idades entre 7 e 16 anos, somando um 
total de 115 atletas e 12 membros da 
comissão técnica envolvidos no even-
to.  Mais de 200 pessoas acompanha-
ram, torceram e vibraram nos jogos. 

Inglês

Em 2012 continuamos com a iniciativa 
de oferecer um curso básico de inglês 
aos moradores de nossa comunidade. 
Através de voluntários da organização 
parceira Cidadão Pró-Mundo, as aulas 
acontecem todos os sábados, benefi-
ciando 139 pessoas neste ano.

Futebol  
Mirim

Futebol  
Mirim

Futebol  
Adulto

Cessão de Espaço

Dentro do Eixo Acão Comunitária 
também oferecemos o uso do espaço 
físico do Casulo para o setor público, 
empresas e organizações locais e para 
a comunidade em geral.

Algumas cessões ocorridas durante o 
ano de 2012:

UBS Real Parque 
Encontro de Agentes de Saúde

Secretaria de Habitação 
Reuniões com Moradores do Projeto 
de Reurbanização

Construtora OAS 
Capacitação de Operários das Obras 
de Reurbanização

Rede de Cultura Butantã 
Ciclo de Leitura Dramática

EMEI Pero Neto 
Cessão de Cinema

EMEF José de Alcantara 
Cessão de Cinema
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Em 2012, tivemos um aumento ex-
pressivo pela procura de empresas 
interessadas em exercer o volunta-
riado corporativo. Essa busca levou 
o Casulo a repensar e planejar suas 
ações voluntarias integrando empresa 
e comunidade. 

No Projeto Casulo, as ações de volun-
tariado corporativo organizam-se sob 
duas formas: digitação dos cupons 
fiscais da Nota Fiscal Paulista, e parti-
cipação nos diversos eventos comuni-
tários organizados durante o ano.

Para a campanha de Nota Fiscal 
Paulista, contamos com uma rede de 
voluntários que digitaram no site da 
Secretaria de Fazenda do Estado de 
São Paulo os cupons recebidos por 
nós. Alguns dos voluntários exercem 
o trabalho no Casulo, outros na sua 
própria casa ou trabalho. Em 2012 
foram realizados alguns eventos em 
prol dessa ação, como o Mutirão da 
Digitação, premiado em janeiro pelo 
Instituto Walmart. 

Dentre os eventos organizados ou 
com participação do voluntariado 
corporativo, destacamos os seguintes:

 

Dia do Bem Fazer
Em agosto, aconteceu o Dia do Bem 
Fazer no Projeto Casulo. Essa é uma 
iniciativa do Grupo Camargo Corrêa 
que ocorre  simultaneamente em 
diversas organização em todo o Brasil 
e mais três países. Por mais de um mês 
foram realizadas reuniões para orga-
nização do evento e outras melhorais 
estruturais. 

E no dia do evento contamos com 
cerca de 100 volunrários e famílias 
envolvidas, além de 15 empresa mo-
bilizadas.

Global Day of Givining
No dia 19 de outubro, o Projeto Casulo 
recebeu o Global Day of Giving, ação 
que ocorre simultaneamente em to-
dos os escritórios da rede espalhados 
pelo mundo. O evento envolveu 33 
funcionários da agência.

O dia foi repleto de atividades e ofici-
nas oferecidas pelos voluntários. Um 
ponto relevante foi a integração entre 
os adolescentes e jovens do Casulo, 
que puderam escolher as atividades 
livremente.

Novelis Comunidade 
Em um sábado de outubro, o Casulo 
recebeu o Novelis Comunidade. A 
ação foi voltada para melhorias na 
estrutura do Casulo. Ao todo foram 42 
voluntários que estiveram presentes, 
de todos os níveis hierárquicos da 
Novelis no Brasil.

“ O voluntariado tem que ser 
para pessoas que realmente 

queiram fazer o bem, que 
levam isso dentro do coração.”

Ronaldo Landim

“Estimular e apoiar iniciativas 
que contribuam para a constru-
ção de um mundo cada vez me-

lhor, traduzem o compromisso 
dos profissionais da Novelis jun-

to às comunidades onde atua. 
A ação realizada com Projeto 
Casulo nos enche de orgulho, 

pois foi uma oportunidade para 
atuarmos como agentes de mu-

dança, motivados por nossas 
habilidades e solidariedade.”

Marco Palmieri 
Presidente da Novelis  

América do Sul

Ação Mondelēz 
A última ação de voluntariado 
corporativo no Casulo em 2012 foi 
também muito especial.  No dia 7 de 
dezembro, a Mondelēz , já parceira 
do Casulo, produziu um dia de vo-
luntariado que contou com a partici-
pação especial dos alunos do Curso 
de Eventos, que colaboraram inten-
samente na organização e produção 
de diversas ações de voluntariado. 
Ao final do evento, os 20 voluntários 
da Mondelēz  saíram impressionados 
com a organização e trabalho do 
jovens. 

Voluntariado
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1º Encontro dos 
Amigos do Casulo

Nos comunicamos com a comunidade 
de diversos modos:

Impressos de baixo custo como  
panfletos, faixas e cartazetes.

Carro de som 

Internet através de redes sociais, canal 
de vídeo e site.

Além disso, promovemos uma série 
de eventos durante o ano tanto para 
a comunidade quanto para os nossos 
parceiros.

Encontro dos  
Amigos do Casulo 

Em outubro, o Projeto Casulo organizou 
o 1º Encontro dos Amigos do Casulo, 
com o objetivo de esabelecer um canal 
de comunicação com os parceiros da 
entidade, além de apresentarmos o 
trabalho realizado no ano de 2012 e o 
planejamento previsto para 2013. 

Convidamos parceiros e amigos para 
um café da manhã e, entre as ações 
no dia, destacamos a divulgação dos 
resultados da Campanha Nota Fiscal 
Paulista como importante estratégia 

Comunicação Prêmios

de captação de recursos para nossa 
sustentabilidade financeira.  

Estiveram presentes fundadores, 
membros do conselho e dire- 
toria do Projeto Casulo, além  
de parceiros como Mondelēz ,  
Montcalm, Ecojardim, Novotel  
e ICE - Instituto Cidadania  
Empresarial.

Em 2012 o Projeto Casulo recebeu os 
seguintes prêmios:

Caravana Wal Mart
Em janeiro recebemos uma premiação 
em dinheiro para realizarmos uma 
ação que multiplicasse o valor de   
R$ 3.000,00 que ganhamos. 

Centenas de instituições concorreram 
em todo o Brasil. No Projeto Casulo 
usamos a verba na produção de um 
mutirão para digitação de notas  
fiscais e arrecadamos o montante de 
R$ 13.775,63. 

Instituto HSBC de Solidariedade
O Programa Metamorfose passou 
por criteriosa seleção e foi esolhido 
para ser premiado. Um prêmio que vai 
além do suporte financeiro, mas que 
conta com uma série de eventos e
capacitações de nossos gestores e 
colaboradores do HSBC que se tornam 
Padrinhos dos Projetos.

Premio Idealista
Essa foi uma conquista dos volun-
tários do GAIV - Intercement que 
superaram a média de 300 horas 
de trabalho voluntário no primeiro 
semestre de 2012.
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wwwCOM
CPF

SEM
CPF

É preciso esperar o crédito 
ser debitado, entrar no 
sistema da Secretaria da 
Fazendo para transferir o 
crédito para o Projeto.

O Projeto Casulo conta com con-
vênios com a Prefeitura, empresas 
patrocinadoras, doações de pessoas 
físicas, ações como eventos e bazares 
beneficentes e, desde março de 2011, 
com a Campanha da Nota Fiscal 
Paulista.

Convênios e Leis 
de Incentivos

O Projeto Casulo possui os seguintes 
convêncios com prefeitura:

FUMCAD 
O Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD) tem como ob-
jetivo financiar projetos que garantam 
os direitos da criança e do adolescen-
te. Foi criado pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e é vinculado 
deliberativamente ao Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA).

SAS 
Através de convênio com a Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social, por meio do Centro de Assis-
tência Social do Buntantã celebra-
mos um convênio para estabeleci-
mento do Programa Metamorfose, 

Nota Fiscal Paulista
A Nota Fiscal Paulista é um programa do Governo do estado de São Paulo com o 
objetivo de incentivar os consumidores a exigirem nota fiscal. Perante o cadastro 
de seu CPF, o consumidor pode receber em créditos parte do valor do ICMS pago 
pelo comerciante referente à compra realizada, e estes créditos podem ser usa-
dos para diversos fins, desde obter descontos em impostos até mesmo participar 
de sorteios de prêmios.

Como a NFP auxilia o Projeto Casulo?
O governo aprovou uma alteração neste programa que permite aos consumido-
res, que não desejarem inserir o CPF no cupom fiscal, destiná-lo a entidade de sua 
preferência, desde que a mesma esteja na SEADS, Secretaria Estadual de Assistência 
e Desenvolvimento Social.

A Campanha da Nota Fiscal Paulista é realizada em parceria com Decathlon, Leroy 
Merlin, Novotel, Roldão e Shopping Jardim Sul que disponibilizam, através de urnas, 
pontos de coleta e site, a oportunidade das pessoas doarem seus cupons fiscais.  Os 
estabelecimentos doam os cupons de clientes que não solicitam seus créditos. São 
dezenas de estabelecimentos parceiros que fazem, desta iniciativa, uma importante 
fonte de captação de recursos para o Projeto Casulo.

Captação de Recursos

Como o Projeto Casulo se mantém?

A organização se matém por meio de um planejamento anual de captação de 
recursos. Atualmente nosso orçamento é composto da seguinte maneira.

o que garante repasses da prefeitura 
para alimentação, manutenção pre-
dial e outras despesas operacionais. 
A prestação de contas é mensa e bas-
tante rigorosa para continuidade dos 
convênios assinados com a prefeitura.

Co
m

o 
fa

ze
r a

 doação?

Ao realizar uma  
compra e decidir doar  

seus créditos, o  
consumidor tem a opção  

de colocar ou não  
seu CPF na NF.

O Projeto Casulo  
organiza eventos como o 
Multirão da NFPaulista e 

conta com voluntários para 
cadastro dos cupons em 

nome da entidade.

Basta depositar a nota em uma 
das urnas disponíveis nas lojas 
ou então, encaminhá-la para a 
entidade ou cadastrá-la via site 
do Projeto Casulo.

NF Paulista
R$ 1.110.186

Pessoa Física
R$ 501.500

Créditos Básicos - Cofins
R$ 833

Subvenções
R$ 686.432

Instituto e Fundações
R$ 144.385

Empresas
R$ 26.376

Eventos
R$ 12.153

Receitas 
Financeiras
R$ 45.856
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Parceiros

Fundador

Educacional

Investidor

Voluntariado

Poder Público

Nota Fiscal Paulista

Balanço  
2012
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Equipe 2012 Informações Gerais

Conselho
Carla Cabrera Duarte
Célia Schlithler
José Antonio dos Santos
Luiz Masagão Ribeiro
Renata de Camargo Nascimento
Sérgio Pellegrino
Severino Ferreira Pessoa

Diretoria
Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves 
Diretor Presidente Voluntário
 
Fabio Neves da Rocha 
Diretor Voluntário
 
Ronaldo Frederico 
Diretor Voluntário

Gestão
Sandra Giglio Guarnieri
Gerente Geral

Razão Social 
Projeto Casulo

 
Endereço
 
Rua Paulo Bourroul, 100
Bairro Real Parque - São Paulo - SP
CEP: 05686-050

 
Internet
 
www.projetocasulo.org.br
facebook.com/projetocasulo

 
Contato
 
11 3759 5920 ou 11 3758 0506
projetocasulo@projetocasulo.org.br
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