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Contexto 2013

F
oram significativas as transformações físicas que 
resultaram da reurbanização do Real Parque e 
do Jardim Panorama. Ocorrem mudanças posi-

tivas no entorno, como a melhoria da infraestrutura 
das moradias, que agora contam com saneamento 
básico e energia elétrica. Simultaneamente, a entrega 
dos apartamentos também trouxe do volta parte das 
famílias antes atendidas pelo Projeto Casulo.

A continuidade das ações a partir dos dois eixos  
definidos pela instituição foi relevante para o atendi-
mento durante esse período.

Em 2013, a cessão do espaço do Projeto Casulo para ins-
tituições do entorno, bem como a realização de ações 
sociais, beneficiaram diretamente a comunidade do 
Real Parque. São exemplos disso:

Realização de projeto de Dança, Teatro e Música, 
em parceria com o projeto Arte na Quebrada, sob 
a coordenação de um jovem da comunidade e o 
Instituto Velame;

Reuniões durante processo de reurbanização 
entre moradores e representantes da Secretaria 
Municipal de Habitação;

Treinamentos e reuniões com colaboradores 
da OAS - construtora responsável pelas obras;

Cessão do espaço do auditório Casulo para 
a EMEI - Pero Neto e Escola Municipal José de  
Alcântara, ambas do Real Parque, visando atender 
crianças e adolescentes dessas instituições em ati-
vidades culturais.

Pela primeira vez, realizamos, em parceria com o CIC 
– Centro de Integração e Cidadania, o Casamento 
Comunitário para dezenove casais residentes nas 
comunidades Real Parque e Jardim Panorama, com a 
presença de 140 convidados.
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Entre os presentes, tivemos, por exemplo, Heloísa 
Prieto, autora de mais de cinquenta livros para jovens 
e crianças, com títulos adaptados para o cinema, tea-
tro e televisão. Prieto já recebeu importantes prêmios 
literários, entre eles, dois Jabutis, e divide seu tempo 
entre escrever, traduzir, coordenar coleções e minis-
trar oficinas literárias para crianças e adolescentes.

Também estiveram presentes os escritores Antonio 
Prata - roteirista da Rede Globo e vencedor do Prêmio 
Jabuti na categoria Contos e Crônicas em 2001  -  e José 
Roberto Torero - jornalista, cineasta e escritor com 
mais de trinta livros publicados, entre eles O chalaça, 
vencedor do Jabuti em 1995.

Merece ainda destaque a participação de Ferréz. Ro-
mancista, contista e poeta oriundo do Capão Redon-
do e ligado ao que se costuma chamar de literatura 
marginal. Já fez quase tudo, mas começou na litera-
tura em 1997 com o livro de poemas Fortaleza da 
desilusão. Depois vieram outros, como o aclamado 
Capão pecado, que consolidou definitivamente seu 
nome no mundo editorial brasileiro. Sempre respei-
tando a sua origem, Ferréz procura revelar em sua 
obra a realidade da vida na periferia de São Paulo. 

Em 2013, cinco Saraus levaram para a comunidade 
entretenimento, cultura, arte e poesia, e a atividade 
se tornou evento institucional.

Realizamos nossa primeira Festa Junina, que envol-
veu cerca de quinhentas pessoas em brincadeiras, 
músicas e danças típicas, além da apresentação dos 
Violeiros da cidade de Pardinho.

Novas realizações:

Visando contribuir para a empregabilidade dos jo-
vens participantes dos nossos projetos, realizamos 
uma parceria com o CIEE - Centro de Integração 
Empresa Escola, instituição especializada na in-
serção de jovens no mercado de trabalho.

Implantamos o curso de Qualificação Profissio-
nal em Varejo, destinado a jovens, realizado em 
parceria com o FUMCAD e com aporte financeiro 
da empresa Mondeléz.

Realizamos a Feira das Profissões - espaço teórico 
e prático sobre profissões e mercado de trabalho. 

Na prática de atividades esportivas e aprovei-
tando para discutir mobilidade urbana, reali-
zamos o projeto Pedala Casulo em parceria 
com a instituição Aromeiazero. O evento teve 
a participação de pais, responsáveis, crianças e 
adolescentes do Casulo.

Recebemos a produtora Preta Portê para as gra-
vações do filme O olho e o zarolho, com a par-
ticipação de crianças e adolescentes alunos do 
Metamorfose.

Realizamos também a I Semana Literária da região. 
O evento foi um sucesso e contou com a presença de 
moradores da comunidade e de outros bairros bene-
ficiários do Projeto Casulo. Foram convidados pro-
fissionais consagrados nas mais diferentes categorias 
– cineastas, roteiristas e escritores –, o que garantiu 
a qualidade e relevância dos temas apresentados.
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“A parceria com o Projeto Casulo 
possibilita ao CIEE reforçar suas 

ações sociais  e filantrópicas 
em favor de jovens menos 

favorecidos. Nossas instituições 
têm o mesmo objetivo: contribuir 
para que todos os jovens tenham 

boas oportunidades de formação 
profissional e de acesso ao 

mercado de trabalho, em busca 
de um futuro melhor.”

Luiz Gonzaga Bertelli, presidente 
executivo do CIEE.



Casulo em números

Programas
120 Metamorfose

89 Famílias Metamorfose 

 123 Aprendiz

103 Varejo

110 Olhando Além 

22  Informática Adulto

123 Informática para o Trabalho

163 Inglês

30 Polo de Beleza

Eventos
1o  Casamento Comunitário

19 Casais

 140 Convidados

1934 Participantes na cessão de espaço

1294 Atendimentos da habitação, reuniões de apoio  
aos moradores e reurbanização e reuniões com  

colaboradores da construtora OAS

100 Participantes da Feijoada realizada pela  
instituição Peso Legal – Cozinha Comunitária

90 Participantes do Programa Metamorfose,  
comunidade, equipe de produção e atores, na Gravação  

do Filme: O Olho e Zarolho – Preta Portê

540 Participantes da EMEI Pero Neto  
e EMEF José de Alcantâra em atividades  

realizadas no auditório  
do Projeto Casulo

Feira das  
Profissões

150 Participantes

21 Voluntários

Futebol 
Comunitário
120 Futebol Mirim

3 times

14 Futebol Feminino

1 time

210 Futebol Adulto

14 times

Festival 
Futebol Mirim

6 Times

300 Participantes

Eventos 
Culturais

5 Mediações e Saraus

1111 Participantes

1 Arraiá no Casulo

500 Participantes

Voluntariado
273 Voluntários Corporativos 

1 Dia do Bem-Fazer

500 Participantes

150 Voluntários
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Eixo Educação

Metamorfose é um programa de educação integral 
que visa o fortalecimento dos vínculos familiares e per-
mite um espaço de convivência entre crianças e adoles-
centes da comunidade do Real Parque. É conveniado 
com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social de São Paulo – serviço CCA – Centro da 
Criança e do Adolescente.

Em 2013, atendemos 120 crianças e adolescentes e, 
entre as atividades realizadas, citamos algumas abaixo:

Visita monitorada:

Em 2013, cerca de 120 crianças e adolescentes 
visitaram à praça Victor Civita com o intuito de 
desenvolver uma consciência socioambiental. 
Para essa atividade, contamos com a monitoria de 
profissionais.

Programa Metamorfose

Oficina de música

Por meio de oficina realizada pelo maestro Welling-
ton Spedanieri, crianças e adolescentes aprende-
ram noções básicas de leitura de partitura e prática 
em flauta doce.

Workshop de lutas e gameshow

A Giovanni + Draftcb, em virtude do Global Day of 
Giving, dia mundial de estímulo ao voluntariado cria-
do pela rede de agências Draftcb, realizou atividades 
esportivas de lutas nas modalidades de boxe e karatê. 
Também foi realizado o gameshow, jogo interativo de 
perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais para 
crianças e adolescentes atendidos nesse programa.

Sarauzinho

A partir das mediações de leitura e do estimulo à 
criação literária desenvolvidos nas salas de aula, 
promovemos o encontro de leitores, escritores e 
pensadores e estimulamos o ato de ler.

Pedala Casulo

A parceria com a instituição Aromeiazero trouxe 
para o programa a realização de oficina teórico/
prática sobre o tema da mobilidade urbana. Nessa 
atividade, vinte participantes foram contemplados 
com uma bicicleta e aprenderam noções básicas de 
sua mecânica e conhecimentos de direção defensi-
va. Toda a família foi envolvida na atividade.

Oficina de Grafite Colorindo Interior

O voluntariado corporativo da Mondeléz trouxe 
para o Casulo a oficina Colorindo Interior. Nela, os 
alunos, com o acompanhamento de um profissional 
especializado, puderam desenvolver a arte do grafi-
te nas dependências internas da instituição.

Mostra Cultural

Evento cultural com apresentações musicais e te-
atrais realizado com a participação dos atendidos 
no programa. Essa mostra aconteceu no auditório 
do Projeto Casulo e contou com a participação de 
pais, familiares e comunidade em geral.

Cartografia do Real Parque

A partir do olhar dos adolescentes do projeto, uma 
pesquisa monitorada foi realizada para trazer a his-
tória da comunidade e a relação de pertencimento 
dos beneficiários do programa.

Festa Junina

Para a festa junina que foi realizada na instituição, 
crianças e adolescentes foram estimulados a pes-
quisar as origens, a cultura e a gastronomia típicas 
do interior. Além disso, todos os beneficiários foram 
os animadores da festa, participando da grande 
quadrilha.

Passeios culturais e recreativos

A visita à unidade do Sesc Interlagos foi impor-
tante para o despertar da consciência ambiental 
a partir da pesquisa sobre reciclagem de lixo, além 
de proporcionar entretenimento e recreação.

“Sou mãe de um aluno  
e ainda me tornei  
uma multiplicadora  
do Polo de Beleza.”

Angela Jonas Ferreira, mãe do 
aluno Iago Ferreira do Programa 
Metamorfose, participa como 
multiplicadora no curso de formação 
profissional do Polo de Beleza.
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Este é um projeto que procura desenvolver compe-
tências tecnológicas em crianças, adolescentes e jo-
vens. Os exercícios e discussões visam ampliar a visão 
crítica e midiática, graças à utilização de ferramentas 
computacionais. Nesse projeto, foram abordadas 
quatro temáticas.

Olhando Além 
114 adolescentes e jovens 

Desenvolver uma visão crítica em relação aos 
meios de comunicação e ao uso das tecnologias 
da informação.

Mídia Lúdica 
120 crianças e adolescentes  
do Programa Metamorfose

Realizado para estimular o desenvolvimento  
do raciocínio lógico e criativo.

Informática para adultos 
22 adultos

Prover às famílias dos beneficiários atendidos 
acesso livre e gratuito à internet e ferramentas 
básicas de informática.

Informática para o trabalho 
120 jovens do curso de Preparação para  
o Mundo do Trabalho – Aprendiz Casulo

Possibilitar a formação em sistemas específicos 
utilizados no mercado de trabalho.

Dentro do eixo Educação, o Programa de Formação 
Profissional reúne projetos que qualificam jovens e 
adultos, visando sua inserção no mundo do trabalho, 
despertando o espírito empreendedor e a ampliação 
da visão crítica.

Foram quatro projetos realizados em 2013, que totali-

zaram 363 atendimentos.

Preparação para o Mundo do Trabalho 
Aprendiz Casulo  
120 jovens participantes

Qualificação Profissional em Varejo 
50 jovens

Polo de Beleza 
30 jovens e adultos

Inglês 
163 jovens e adultos

Projeto Multimídia 
Ferramenta de Educação

Programa 
Formação Profissional

“O Casulo foi o meu ponto de  
partida. Preparou-me para encarar  
e me portar diante das primeiras  
experiências profissionais.”

Jamison Felipe Vanderlei Alexandre,  
17 anos , foi aluno do curso de Qualificação  
em Varejo e atualmente trabalha como  
Jovem Aprendiz nas Organizações Globo.

“No Casulo, tive oportunidade  
de aprender, viver, conviver com  
novas pessoas e ter um novo modo  
de pensar mais amadurecido.”

Wesley Marques de Paiva Dias, 17 anos, foi aluno 
do curso de Preparação para o Mundo do Trabalho. 
Atualmente trabalha como Jovem Aprendiz no Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro), uma 
empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda.
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Eixo Ação Comunitária

Aberta para a comunidade desde 2004,  a biblioteca 
do Projeto Casulo realizou em 2013 atividades signifi-
cativas, estimulando o interesse pela leitura, tanto de 
seus atendidos, como em ações focadas em institui-
ções do entorno.

Parcerias como com SP Leituras, GIVE e Editora Ale-
xandria foram relevantes para esse trabalho.

A biblioteca conta com  um acervo de cerca de três 
mil livros, que são emprestados aos interessados. 

Em 2013, distintas atividades realizadas na Biblioteca 
reuniram 1168 pessoas. São elas:

Atualização e cadastro do acervo.

Empréstimo de livros.

Mediação de Leitura - realizada em fevereiro e 
com com a participação de 57 jovens.

Sarau no Casulo - 5 edições de março a novem-
bro de 2013 com média de duzentos participan-
tes em cada.

Realizado na quadra do Projeto Casulo, o futebol co-
munitário acontece de segunda a sexta-feira à noite, 
e aos sábados e domingos, em horário integral. 

Ao todo, são 344 jogadores divididos em 18 times 
de futsal, organizados pelos moradores da comuni-
dade do Real Parque nas categorias mirim, feminino 
e adulto. Entendemos que o futebol contribui com a 
educação e a inclusão social, fortalecendo valores e 
princípios sociais como a cidadania.

Uma das atividades desse projeto é o Festival Mirim, 
que em 2013 foi realizado no dia 21 de julho com a par-
ticipação de 120 atletas e um público de 300 pessoas. 

Biblioteca Comunitária

Futebol mirim, 
feminino e adulto

“Trazer esporte para  
a comunidade, promove respeito 
ao próximo, bem- estar e 
qualidade de vida.  
O futsal ocupa o tempo ocioso 
das crianças,  
jovens e adultos.”

José Ramos Pessôa, morador da 
comunidade e coordenador de um 
dos times que participa do futebol 
comunitário no Projeto Casulo.
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Realizado em parceria com a Instituição Cidadão Pró-
-Mundo, o inglês comunitário é destinado a jovens e 
adultos da comunidade do Real Parque e outros bairros. 

Esse projeto atendeu 163 pessoas em 2013 por meio 
de curso com metodologia aplicada por professores 
voluntários da Instituição Cidadão Pró-Mundo.

As aulas ocorreram aos sábados no período vesperti-
no, no espaço do Projeto Casulo.

O Projeto Casulo disponibiliza espaços internos da 
instituição (auditório, salas e quadra esportiva) para 
a realização de atividades e eventos pedagógicos, 
culturais e comunitários em parceria com organi-
zações sociais do entorno, lideranças locais, órgãos 
públicos e iniciativa privada. Em 2013, os eventos 
nesses espaços reuniram 1834 pessoas, divididas da 
seguinte forma:

1294 pessoas participaram das reuniões de 
apoio aos moradores envolvidos no projeto de 
reurbanização da comunidade do Real Parque 
e colaboradores da empresa responsábvel pela 
obra, a OAS.

Participação de 540 crianças e adolescentes da 
EMEI Pero Neto e EMEF José de Alcântara em 
atividades no espaço do auditório. 

O projeto de Cozinha Comunitária desenvolvi-
do pela ONG Peso Legal e formado por um gru-
po de mulheres da comunidade do Real Parque 
realizou a primeira Feijoada no Casulo. O evento 
visava arrecadar fundos para o Peso Legal e con-
tou com a participação de 100 pessoas.

Feira das Profissões 

O encontro teve por objetivo proporcionar a integração 
entre o jovem e o mercado de trabalho. Profissionais de 
diversas formações e atuação em vários segmentos di-
vidiram seus conhecimentos e suas habilidades em pa-
lestras, orientações e simulações de processo seletivo.

150 pessoas participaram do evento, que contou 
com 21 palestrantes voluntários, entre eles, a jovem 
Luiza Arruda, ex-aluna do Programa de Formação 
para o Mundo do Trabalho - Aprendiz Casulo.

Luiza trouxe um pouco da sua experiência profissio-
nal, conquistada após a conclusão do curso. A jovem 
foi contratada pela empresa Allianz Seguros e teve a 
oportunidade de viajar profissionalmente para Mu-
nique, na Alemanha, onde conheceu a Allianz Arena.

As atividades realizadas durante a feira foram:

testes vocacionais.

palestras com profissionais  
de vários segmentos.

mesa de debate com profissionais  
e jovens, com temas como primeiro  
emprego, intercâmbio, qualificação  
e plano de carreira.

Visitas Orientadas

Levar os jovens até as empresas propicia a vivência 
de situações reais de trabalho. Os locais visitados em 
2013 foram:

escritório central da Mondelez, na Vila Olímpia.

centro de distribuição da DHL , em Louveira.

agência de publicidade Giovanni+Draftfcb, na 
Vila Olímpia.

editora Loyola, no Ipiranga.

Inglês Cessão de espaço Eventos

“O Casulo promove eventos que 
permitem a divulgação do nosso 
trabalho”

Tereza Maria de Jesus, moradora 
da comunidade e participante da 
Organização - Cozinha Comunitária - 
Peso Legal.
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Casamento Comunitário

Realizado em parceria com o CIC – Centro de Inte-
gração e Cidadania, o Casamento Comunitário ofi-
cializou a união legal de casais das comunidades do 
Real Parque e Jardim Panorama.

19 casais.

140 convidados presentes.

Festa Junina no Casulo

Realização da Festa Junina no Projeto Casulo, com 
brincadeiras, músicas, barracas típicas e a tradicional 
quadrilha junina.

O planejamento dessa festa envolveu os jovens da 
instituição, que realizaram pesquisas sobre o tema.

500 participantes.

presença do grupo de violeiros da cidade de 
Pardinho.

Semana Literária

De 27 a 30 de agosto, aconteceu a I Semana Literá-
ria para jovens e moradores da comunidade do Real 
Parque e entorno.

Contou participação de profissionais de destaque 
como: a escritora infantil Heloísa Prieto, o roteirista 
Antonio Prata, o cineasta, jornalista e escritor José 
Roberto Torero, além do romancista e poeta Ferréz. 

175 participantes.

4 palestrantes.

Sarau no Casulo e Mostra de Talentos

Em 2013, foram realizadas 5 edições do Sarau no 
Casulo e a primeira edição da Mostra de Talentos. 

Crianças, jovens, adolescentes e moradores da comu-
nidade do Real Parque e outros bairros participaram 
das atividades que abordaram temas como identida-
de, o papel do negro na sociedade, entre outros.

Profissionais do meio cultural, artístico e literário, 
como o escritor Jeosafá Fernandez, formado em 
letras e doutor em educação pela USP e autor de 
diversos livros, estiveram presentes nesses eventos. 

5 edições do Sarau.

1a Mostra de Talentos.

1111 participantes.

“O Sarau promove para a 
comunidade cultura, lazer, trabalho 
em grupo e organização. O Sarau 
faz com que os jovens procurem 
novos caminhos, novas formas  
de se expressar”.

Douglas Rosa da Silva promoveu em 2013 
aulas e realizou apresentação de dança 
durante o Sarau no Casulo.
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Gravação do filme O Olho e o Zarolho

A produtora Preta Portê Filmes realizou a gravação 
do filme O Olho e o Zarolho, curta-metragem de de-
zessete minutos dos diretores Juliana Vicente e René 
Guerra.

O filme, uma fábula da família moderna, conta a 
história de Matheus, que tem duas mães. Sua mãe 
número um entra em crise ao ver os seus desenhos. 

A obra deve circular em mostras e circuitos de cine-
ma de todo o país.

Crianças e adolescentes do Programa Metamorfose 
do Projeto Casulo participaram dessa produção. Foram 
90 os envolvidos (beneficiários do Casulo, educadores, 
pais e atores contratados pela produtora).

Encerramento das atividades

Em 2013, foram realizadas cerimônias de encerra-
mento dos diversos cursos e projetos da instituição, 
que contaram com a presença de familiares e mora-
dores da comunidade e do entorno. São eles:

Encerramento Varejo e Polo de Beleza 
80 atendidos e 150 participantes.

Encerramento Metamorfose  
120 atendidos e público de 140 pessoas.

Encerramento Olhando Além 
110 atendidos e público de 200 pessoas.

Encerramento Aprendiz 
120 atendidos e 180 participantes.
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Voluntariado

Em 2013, a ação de voluntariado do Projeto Casulo, 
teve o apoio de empresas, instituições educacionais e 
pessoas físicas que acreditaram no desenvolvimento, 
no empoderamento e no protagonismo juvenil.

No âmbito do voluntariado corporativo, empresas de 
diversos segmentos enxergam em seus colaboradores 
alguma forma de contribuir com o trabalho do Casu-
lo. Esses dedicam horas realizando ações que resultam 
no fortalecimento de nossos projetos.

273 voluntários se dedicaram  
ao Projeto Casulo em 2013
Algumas empresas presentes:

Instituto EDP – Pedala Casulo

Realizado em parceria com a instituição Aromeiazero, 
o Pedala Casulo aconteceu no mês de outubro de 2013, 
com a participação de 25 beneficiados pelo Programa 
Metamorfose e seus responsáveis. As atividades realiza-
das foram:

orientação sobre mobilidade urbana e qualidade 
de vida

prática de atividade esportiva (bicicletas)

novas profissões (oficinas de mecânico de bicicleta 
e bikeboy).

Voluntariado Mondelez

Ao longo de 2013, 52 voluntários participaram de ativi-
dades de integração entre funcionários da empresa e os 
jovens do Projeto Casulo. Cento e trinta e sete crianças 
e jovens participaram das seguintes oficinas, cursos e 
workshops:

revitalização da antiga horta

Tang é Show (oficina de construção de instrumen-
tos musicais a partir de materiais recicláveis)

oficina de cookies

oficina de grafite (aulas ministradas pela equipe do 
Colorindo o Interior)

Desafio Jovem - diretores da Mondelez desenvol-
veram um projeto com os jovens da instituição. A 
atividade realizou-se em duas etapas: a discussão e 
o desenho de projetos desse grupo nas dependên-
cias do Casulo e uma visita técnica dos jovens à em-
presa Mondelez em Louveira

Parceria com a Nivea

Em dezembro, o grupo de voluntariado da Nivea de-
senvolveu atividades de esporte e entretenimento com 
os atendidos do Casulo. 

Voluntariado Liberty Seguros

A seguradora Liberty Seguros realizou atividades práti-
cas de educação socioambiental, teatro e rodas de con-
versa com o objetivo de desenvolver a consciência no 
trânsito e discutir a mobilidade na cidade.

“Vários profissionais da nossa empresa, se 
sentiram muito bem ao fazer palestras sobre 
carreira, sonhos, entre outras, e perceberam 

que todos ali estavam superinteressados e 
abertos para ouvi-los. Realmente, os jovens 

do Casulo, são especiais e merecem que 
mais e mais pessoas e empresas levem 

conhecimento, experiência e apoio”.

Diego Torres Martins. Presidente da empresa  
Acesso Digital, que realizou ações de voluntariado 

corporativo ao longo de 2013.

Voluntariado Acesso Digital

Realizado em julho, envolveu 23 voluntários e teve 
como atividades a orientação para elaboração do plano 
de desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens 
beneficiários do Projeto Casulo.

Dia do Bem-Fazer 2013 

Dia de Ação Social realizado em parceria com a em-
presa Intercement . A participação de 150 voluntá-
rios permitiu o atendimento à comunidade. Ao todo, 
quinhentas pessoas da comunidade participaram de 
atividades como prática de esportes, entretenimen-
to, beleza, regularização de documentos pessoais e 
apoio à empregabilidade.

Voluntariado Giovanni+Draftfcb

Como parte do Global Day of Giving, dia mundial de estí-
mulo ao voluntariado, 43 voluntários envolveram 136 edu-
candos (91 crianças e 45 jovens) nas seguintes atividades:

oficina de cupcake

workshop de boxe e karatê

game show

moda e maquiagem

troca texto

redes sociais
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“Para a Mondelez é uma honra poder contribuir e, de 
alguma forma, fazer parte de um projeto como o Ca-
sulo. O contato com os coordenadores e com os jovens 
que fazem parte do projeto é sempre um aprendizado 
enorme para os nossos colaboradores. Cada ação, cada 
encontro é um momento de reflexão, de construção 
de equipe e também de engajamento com a empresa, 
já que as pessoas acabam encontrando ainda mais 
propósito naquilo que fazem no seu dia a dia.”

Fábio Acerbi. Diretor de Assuntos Corporativos da  
Mondelez Brasil. A Mondelez financia o projeto de  
Qualificação Profissional em Varejo do Casulo.



Comunicação

O Projeto Casulo, por meio da área de Desenvolvi-
mento Institucional, está preocupado em se rela-
cionar com os vários públicos, procurando adequar a 
forma de comunicação a cada uma deles:

Com crianças, adolescentes e jovens o recurso 
utilizado são as redes sociais e as mídias digitais.

Com a comunidade, a estratégia é a realização de 
eventos comunitários, reuniões com as famílias, 
palestras, divulgação de projetos por meio de car-
ro de som, banners e comunicação impressa.

Por meio da participação de representantes 
do Projeto Casulo em encontros e reuniões, re-
forçamos o contato com as redes de articulação 
social,  compostas por indivíduos, instituições go-
vernamentais, organizações sociais ou privadas 
como o objetivo de trocar experiências e discutir 
assuntos relevantes para o trabalho social.

Na relação com as empresas, são apresentados re-
latórios de prestação de contas. A comunicação 
é tanto impressa como online (por meio de redes 
sociais, por exemplo) e são realizadas reuniões e 
eventos institucionais.

Com o poder público, são feitas reuniões siste-
máticas, e apresentados relatórios de ativida-
des e de prestação de contas.

Com a sociedade em geral, as mídias mais utilizados 
são: revista Dolce Morumbi (www.dolcemorumbi.
com) e o site Catraca Livre (catracalivre.com.br).

Captação  
de Recursos

A sustentabilidade financeira do Projeto Casulo se 
dá por meio de recursos captados de fontes diver-
sificadas como: 

Parcerias públicas

convênio firmado com a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social (SAS) e com o Fun-
do de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Editais de lei de incentivo

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD).

Parcerias privadas

patrocínio de empresas, doações e voluntariado 
corporativo.

Nota Fiscal Paulista

programa de doação de cupons fiscais à institui-
ção realizado por pessoas físicas.

Doadores individuais

pessoas físicas que destinam recursos à instituição.

Balanço 2013
* auditado por BDO RCS Auditores Independentes SS

* 
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Parceiros 2013

Parceiros Técnicos Convênios

Parceiros Corporativos

Apoiadores

Apoio Setor Publico

Voluntariado Corporativo

Campanha Nota Fiscal Paulista
Parceiros Institucionais
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Equipe 2013

Equipe
Gerente Geral 
Sandra Guarnieri

Gerente de Projetos 
Adelson Luiz

Coordenadora Pedagógica  
Joyce Meirelles

Coordenador de Projetos 
Ricardo Xavier

Coordenador de Projetos 
Murilo Casagrande

Assistente de Projetos 
Jhones Simões

Assistente Financeiro 
Amilcar Magalhães

Assistente Administrativo 
Eduardo de Jesus

Assistente Social 
Selma Gomes

 

Orientador Educacional I  
Rodrigo Alves Pierim

Orientadora Educacional I  
Renata Rezende de Camargo

Orientador Profissional  
Sebastião Nunes de Souza

Educador 
Raul Duarte Lima Gomes

Cozinheira 
Maria Aparecida  Mendes

Auxiliar Cozinha 
Margarida Neta do Nascimento

Recepcionista 
José Edson de Oliveira Pereira

Porteiro 
Edson Maria Machado

Auxiliar de Serviços Gerais 
Leidiane Ferreira da Silva

Conselho 

Carla Cabrera Duarte

Célia Schlithler

Luiz Masagão Ribeiro

Renata de Camargo Nascimento

Sérgio Pellegrino

Diretoria 

Diretor Presidente Voluntário 
Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves

Diretor Voluntário 
Fabio Neves da Rocha

Diretor Voluntário 
Ronaldo Frederico
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