
RELATÓRIO DE AÇÃO
DIA DAS CRIANÇAS – CAFEZAL / SBC / SP

12.10.2020



QUEM SOMOS

Olá,

Somos o IRMANDADE SOLIDÁRIA, uma instituição que com seu coletivo de amigos e um propósito comum, busca ajudar pessoas em 
situação de vulnerabilidade social dentro de São Paulo, visando promover um pouco mais de dignidade e amor para estes.

Nascemos oficialmente em 2020, porém antes de nos unirmos já atuávamos de forma voluntária e impactando a vida das pessoas por 
meio de nossos projetos e ações.

Acreditamos que “derrubar muros e construir pontes” é o caminho para construirmos uma enorme corrente do bem, conectando 
pessoas de propósito para potencializarmos os esforços e impactarmos cada vez mais pessoas promovendo ações maiores e com mais 
relevância.

Realizamos ações sociais de várias formas, desde entrega de roupas e alimentos para moradores de rua, até no auxílio a casa de 
acolhimento, ações em datas comemorativas em comunidades da grande São Paulo.

Acreditamos que caminhar juntos faz toda diferença, VAMOS JUNTOS ?



A COMUNIDADE

A comunidade do Cafezal, localizada em São Bernardo do Campo/SP tem cerca de 12.000  moradores. Devido a topografia do local, nem 
todos os moradores possuem saneamento básico.

Existe uma sede da associação dos moradores do Cafezal, presidida atualmente pela Tia Rosa, nascida na comunidade, se desdobra entre 
seus afazeres domésticos, consultas para acompanhamento e tratamento dos seus problemas de saúde, cursos para aprimorar seus 
conhecimentos sobre gestão pública e toda a rotina administrativa da comunidade.

A sede hoje é responsável pelo recebimento das correspondências, distribuir todas as ajudas de cesta básica e alimentos que a
comunidade já recebe mensalmente, além de administrar uma biblioteca do bairro e a grade de cursos de capacitação profissional e
reforço escolar.

Pra ela a Festa do Dia das Crianças é sagrada, ela aprendeu desde cedo junto com sua mãe Dona Zefa (in memorian) como deve ser a 
organização do evento e o quanto este evento é importante para comunidade.

Dona Zefa realizou a festa por mais de 20 anos e transferiu seu legado e ensinamento a todos. Depois de alguns anos a torcida organizada 
Fúria Cafezal, passou a ajudar na organização do evento e até hoje auxiliam a Tia Rosa em tudo.

Um dos nossos líderes, Daniel Venâncio juntamente com sua esposa Denise, começaram a ajudar pessoalmente a festa há 3 anos atrás e 
neste ano, pudemos unir esforços com toda a rede do Irmandade Solidária e colaborar ainda mais com o evento, promovendo o 
cadastramento das crianças, mais organização na entrega em época de pandemia, pensando em como fazer uma ação diferente de tudo 
que eles já tinham visto e além de tudo colocar nosso nome nesta história tão linda.



O KIT

Neste ano, por conta da pandemia, pensamos em entregar um kit diferente e melhor para compensar a falta da festa, brinquedos de rua 
e etc.

Queríamos algo que além de proporcionar momentos de distração com o brinquedo, pudéssemos despertar a criatividade e 
demonstrarmos a importância do estudo através dos materiais escolares e também falarmos mais sobre higiene e a importância de
cuidar dos dentes e principalmente lavar as mãos.

Por conta disso, decidimos que o Kit entregue este ano seria com todos os itens abaixo:

ü 1 Brinquedo (meninos, meninas e bebês)
ü 1 Massinha de modelar
ü 1 Caderno
ü 1 estojo Caneta para Colorir 12 cores
ü 1 caixa Giz de Cera 12 cores
ü 1 Bloquinho Autoadesivo
ü 1 Caneta Esferográfica 4 cores
ü 1 Creme Dental
ü 1 Escova de Dente
ü 1 Fio Dental
ü 1 Sabonete
ü 1 Saquinho Surpresa (Doces Diversos)
ü 1 kit Lanche (Pão Baguete com frios, Suco Caixinha e fruta)



INSTITUIÇÕES QUE COLABORARAM

Doação:
ü 624 estojos de Canetinha Hidrofantasia
ü 648 Canetas Grip 4 cores 

Doação:
ü Em dinheiro
ü 700 Bloquinhos autoadesivos
ü 700 pacotes de mini confete (chocolate)
ü Webinar sobre Ecossistemas de Aprendizagem com 35 

inscritos e verba totalmente revertida para o projeto

Doação:
ü Capacete novo que foi rifado
ü Campanha para arrecadação de doces com clientes da 

loja

@bicbrasiloficial

@sgaprendizagemcorporativa

@lojadomarquinhos



INSTITUIÇÕES QUE COLABORARAM

Doação:
ü 1.500 máscaras confeccionadas por costureiras 

inscritas na ong

Doação:
ü Realizaram campanha de Drive Thru junto ao seu 

publico e seguidores para arrecadação de itens 
(caderno, creme dental, sabonete, escova de dente, 
giz de cera) e dinheiro

@mascaramaisrenda

@4mengaragem

@outletgearhead

@lasanhasculture



INSTITUIÇÕES QUE COLABORARAM

Doação:
ü 200 Creme Dental pequena 15g
ü 360 Escovas de Dente

Doação:
ü 87 Creme Dental pequena 15g

@ceao_aciepe

@odontologiagonzalez



NÚMEROS ALCANÇADOS
CA

DA
ST

RO

- 844 crianças 
cadastradas
- 692 
compareceram 
(kits entregues)

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O - 1.000 kits Lanche 

distribuídos para 
crianças e 
familiares
- 20kg de Bolo, 
oferecido por uma 
moradora, 
distribuído para as 
crianças M

ÁS
CA

RA
 FA

CI
AL - 1.200 máscaras 

entregues para as 
famílias DO

CE
S - Pirulito, Bala, 

Chocolate, Pipoca 
Doce e 
Salgadinhos 
distribuídos ao 
longo do dia para 
crianças, 
adolescentes e 
familiares.



RELATÓRIO FINANCEIRO

*extratos, notas/cupons fiscais e controles internos disponíveis para análise.

ARRECADAÇÕES

• Doces diversos
• Produtos oriundos do 

Drive Thru
• Brinquedos para Bebês
• Dinheiro – R$ 23.168,51*

DESPESAS

• Itens de Higiene e Escolar –
R$ 5.217,31

• Brinquedos – R$ 8.555,00
• Kit Lanches – R$ 3.700,00
• Embalagens – R$ 744,78
• Doces – R$ 388,38
• Despesas de Alimentação 

Voluntários e Manutenção da 
Sede – R$ 583,00

• TOTAL R$ 19.188,47*

SAVING

• Dinheiro – R$ 3.980,04
• 61 Saquinhos Surpresas 

(doces)
• 72 Sabonetes
• 22 Kits Escolar / Higiene 

Completos
• 287 Creme Dental 15g
• 184 Creme Dental 70g
• 600 Giz de Cera
• 24 Bonecas
• 10 Carrinhos
• 300 Máscaras 



O QUE VEM POR AÍ



SAIBA MAIS

Acesse nosso Instagram e fique por 
dentro de todas as nossas ações e 
como você pode colaborar conosco.

@irmandade_solidaria

Whatsapp: (11) 99623-0590



OBRIGADO


