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1- QUEM SOMOS
Se partirmos do princípio da definição de Associação Beneficente, o Grupo Sol é um
agrupamento de pessoas com uma finalidade em comum, a defesa de determinado interesse
sem fins lucrativos. Mas para uma instituição que nasceu há 20 anos de uma forma tão orgânica
isso é muito frio e raso. Ainda mais para quem tem o astro rei no seu nome. Permita-me um
breve histórico.
Nossas fundadoras Andrea Morganti, Claudia Tulimoschi e Luciana de Andrade faziam
diversas ações sociais e devido a isso receberam uma doação enorme de doces e brinquedos.
Começaram a procurar instituições para dar conta de entregar tudo, mas tinham uma condição:
interagir com os assistidos. E quando elas terminavam a entrega e se despediam, as pessoas
pediam que elas não os esquecessem nos outros 11 meses do ano. E então elas assumiram a
responsabilidade e o compromisso de retornar, cada vez com mais pessoas. E foi assim, mês a
mês, de pessoa a pessoa, que elas criaram o Grupo Sol.
Hoje o Grupo Sol é composto por uma equipe de 20 pessoas, munidas do sincero desejo
de ajudar e transformar a realidade daqueles que necessitam, muitas vezes sacrificando seu
tempo de trabalho, de lazer com sua família, pessoas que dormem tarde e acordam cedo, as
vezes passam madrugada em claro trabalhando nas atividades dos projetos.
Este é o Grupo Sol, a união de pessoas que querem fazer a diferença na vida de outros
de forma simples, com olhares, sorrisos, abraços. Nós somos como anjos da guarda, não
aparecemos, não somos o personagem principal, mas estamos sempre por perto ajudando,
protegendo, olhando por aqueles que ajudam.
E em Dezembro de 2016 completamos 20 anos de trabalho voluntário! Muitas pessoas
vestiram a camisa do Sol e levaram sua energia para as instituições assistidas!
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Equipe Biênio 2016-2017
Adriana Tomassi Moraes
Alexandre Cruz
Alexandre Nakandakari
Angel Lúcio de Moraes Silva
Angélica Campos Pires
Carola Cecilia Arevalo Ravello
Cristiana Guerra
Douglas Magri
Elaine Vargas Pontes
Fabiana Pedroso Macuco
Francisco Mayo Jr
Guilherme Cesaro de Lima
José Roberto Moura
Josenildo Quirino da Silva
Kiciana Francisco Ferreira Mayo
Ledivaldo Moraes
Manoel Freitas
Marcio Mendes
Marcos Garcia
Maria do Socorro Soares Rebelo
Ricardo Nagata

1ª Tesoureira
Conselheiro Fiscal
Presidente
Coordenador
Coordenadora
Conselheira Fiscal
Coordenadora
1º Secretário
Coordenadora
Coordenadora
Coordenador
Coordenador
Vice-Presidente
Coordenador
Coordenadora
Coordenador
Coordenador
Conselheiro Fiscal Suplente
2º Secretário
Conselheira Fiscal
Conselheiro Fiscal Suplente

Nossa missão
A missão do Grupo Sol é promover o assessoramento qualificado e de apoio técnico a
entidades e organizações sócio-assistenciais cadastradas, para fortalecer suas atuações na
defesa das garantias e direitos e no desenvolvimento social e econômico de famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio de projetos inovadores educativos, de
reabilitação, de inclusão cidadã e proteção social, atuando como agente catalizador de recursos,
de formação, mobilização e fortalecimento de movimentos, grupos e lideranças locais.

Nossos valores
•
•
•
•
•
•

Comprometimento
Transparência
Respeito
Seriedade
Ética
Solidariedade
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2- INSTITUIÇÕES CADASTRADAS
Um dos trabalhos do Grupo Sol é ajudar quem ajuda. Auxiliamos ao todo 55 instituições
que recebem diversos tipos de doação e são divididas em duas categorias: instituições auxiliadas
e instituições visitadas.
As instituições auxiliadas recebem doações de gêneros de primeira necessidade e
diversas outras doações como roupas, materiais de escritório, brinquedos, bolsa em cursos nas
empresas parceiras que oferecem treinamentos, participação nas campanhas anuais entre
outros. Como estas instituições não recebem a visita do Dia de Sol elas tem prioridade no
recebimento das doações que o Grupo Sol intermedia.
As instituições visitadas além de receberem os voluntários no Dia de Sol também
recebem uma compra mensal dos 03 (três) itens de maior necessidade no momento, levantados
previamente através de contato telefônico. Esta compra é realizada com os recursos obtidos
através do Projeto Sócio Solidário.
Para se tornar uma instituição cadastrada existe um processo que se inicia com o
contato prévio por telefone ou e-mail, visita no local e verificação da documentação, e análise
conjunta das necessidades com o que o Grupo Sol pode oferecer.
Abaixo a lista de instituições cadastradas.
1. ABRAC - Associação Beneficente de
Renovação e Assistência a Criança
2. Abrigo Irmã Tereza a Velhice
Desamparada
3. Acalanto Creche Associação Fraterna de
Arujá
4. Aldeia Tekoa Ytakupe- Tokumbo
5. Aliança de Misericórdia Imaculada do
Espírito Santo
6. ANE - Associação Nossa Escola
7. Asilo São Vicente de Paulo
8. Assembleia de Deus Ministério de
Madureira
9. Associação Assistencial Educacional
Jardim Sto André - Creche São Jerônimo
10. Associação Assistencial Espírita Anália
Franco
11. Associação Casa da Criança Zenaide de
Souza Lima
12. Associação Espírita Amor a Caridade
13. Associação Isabel Exellence Boemer
14. Cantinho da Mei Mei
15. Casa da Pequena Ivete

25. Conselho de Ministros Evangélicos do
Brasil
26. Creche Comunitária Beneficente Sonho
da Criança
27. Creche Joana D'Arc
28. CSMJ - Centro Social Menino Jesus
29. EMEF Paulo Freire
30. Escola Especial para Educação de
Excepcionais 4-E
31. Fraternidade Frei Frederico
32. Grêmio Recreativo Vila Albertina
33. IAIP Instituição Assistencial Irmão
Palminha
34. Instituição Assistencial e Educacional
Amélia Rodrigues
35. Instituto Cativar
36. Instituto Curumim
37. Instituto de Apoio a Criança e ao
Adolescente com Doenças Renais
38. Instituto de Pedagogia Terapêutica
Professor Norberto de Souza Pinto
39. Lar da Infância de Nice
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16. Casa de Apoio a Criança com Paralisia
Cerebral Profunda - COTIC
17. Casa de Apoio a Luz Divina
18. Casa de Apoio Estrela Dourada
19. Casa José Eduardo Cavichio - CAJEC
20. Casa Transitória Nossa Senhora
Aparecida
21. CEAS - Centro Arujaense de Apoio Ações
Sociais - Abrigo Casa São José
22. Centro de Apoio a Criança com Câncer
Cândida Bermejo Camargo
23. Centro Espírita Batuíra

40. Lar da Mamãe Clory
41. Lar da Redenção
42. Lar dos Velhinhos de Campinas
43. Lar Judith Angela Paganini Corcelli
44. Lar Social Girassol
45. Projeto Mudar
46. Recanto dos Idosos Luz Divina
47. Serviço Assistencial a Família Casa
Editinha

24. Comunidade Missionária Porta do Céu
Instituições que recebem o Dia de Sol
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Cruz Verde
Hospital especializado em pacientes portadores de paralisia cerebral
Casa de Amparo Tia Marly
Abrigo infantil
FIC – Fraternidade Irmã Clara
Hospital especializado em pacientes portadores de paralisia cerebral
Instituto Solid Rock Brasil
Abrigo infantil
Lar Batuíra
Abrigo de idosos
Lar da Criança Frei Leopoldo
Abrigo infantil
Lar do Idoso Augusto Neves
Abrigo de idosos
Pivi – Projeto de Incentivo a Vida
Creche contraturno escolar
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3- IMPACTO SOCIAL
A seguir iremos detalhar todas as ações sociais desenvolvidas pelo Grupo Sol no ano de
2016: Dia de Sol, Campanha dos Cobertores, Campanha do Dia das Crianças, Campanha do Kit
Escolar, Café da Manhã com Sol, Projeto Sol na Comunidade e 3 Dias de Carinho (parceria com
Núcleo Ser).

Dia de Sol
O Dia de Sol é nossa principal ação, é como o Grupo Sol nasceu e como pretendemos
continuar por muito tempo. A maioria das ações sociais são voltadas a ajuda financeira, material
ou de capacitação. Poucos olham para o ser humano institucionalizado, e nosso principal
objetivo no Dia de Sol é levar amor, carinho, reconhecimento e alegria para crianças de abrigos
e comunidades, idosos e portadores de paralisia cerebral. Levamos o calor humano, o calor do
Sol para essas pessoas. Nunca sabemos o impacto que podemos causar na vida do outro e ele
pode vir através de formas muito simples, porém significativas para aquele que recebe, seja com
um sorriso, um bom dia, um olhar carinhoso, uma risada, um abraço ou apenas a presença lado
a lado unindo no silêncio das palavras o amor que se irradia dos corações.
Em 2016 realizamos 11 visitas, de Fevereiro a Dezembro. Em Janeiro não temos Dia de
Sol por duas razões: como a ação é realizada no primeiro sábado do mês muitas pessoas estão
viajando, e também aproveitamos para dar um descanso para a equipe. Além disso nesta época
estamos com a campanha do kit escolar em seu auge, portanto damos foco nesse ação.
Contamos com uma média de 131 voluntários por visita e as instituições visitadas foram:
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Cruz Verde – hospital especializado em paralisia cerebral
Casa de Amparo Tia Marly – abrigo infantil
Fraternidade Irmã Clara (FIC) – hospital especializado em paralisia cerebral
Instituto Solid Rock Brasil – abrigo infantil
Lar Batuíra – abrigo de idosos
Lar da Criança Frei Leopoldo – abrigo infantil
Lar do Idoso Augusto Neves – abrigo de idosos
Projeto de Incentivo a Vida (PIVI) - Creche

Número de voluntários 2016
169

167
140

142

124

127

123
97

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

131
106

Set

Out

Nov

117

Dez
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Origem de novos voluntários no Dia de Sol:

6%

4%

32%
Parceiros
Amigos/Parentes
Facebook
Site
58%

7

Campanhas
O Grupo Sol organiza três campanhas anuais de doação: dos cobertores, do dia das
crianças e do kit escolar. A seguir iremos apresentar cada uma.

Campanha dos Cobertores
Esta campanha é realizada em parceria com a Associação Amor à Caridade, que auxilia
dezenas de comunidades, e o Grupo Sol é responsável por ajudar a comunidade de Jacupiranga,
localizada no Sul do Estado de São Paulo. Doamos 600 cobertores para as famílias residentes
neste local, e para eles essa ação significa mais que aquecer o corpo. É dar esperança de um dia
melhor após uma noite fria.

Custo da campanha: R$ 7.800,00
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Campanha do Dia das Crianças
Chamado carinhosamente de Passeio do Dia das Crianças, esta campanha tem por
objetivo celebrar esta data proporcionando as crianças de abrigos e comunidades um dia
inesquecível. É também um dia de inclusão para essas crianças que normalmente não tem
acesso a determinados locais como acampamentos ou buffets de festa.

Custo da campanha: R$ 9.423,95
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Campanha Kit Escolar
Esta é a maior campanha do Grupo Sol, arrecadamos mais de 2 mil kits escolares que
são doados para as crianças das instituições assistidas. Acreditamos que a educação pode
transformar vidas e realidades, construir um futuro diferente do qual estão inseridos hoje.
Contudo o poder público não se compromete com isso e demora muito tempo para entregar o
material escolar, então nós resolvemos atuar nesse espaço possibilitando que 2 mil crianças
comecem o ano letivo com material para estudar.

Custo da campanha: R$ 25.383,94

10

Projeto Café da Manhã com Sol
Café da manhã com Sol Mais uma ação de voluntários do Grupo Sol, e esta voltada as
pessoas em situação de rua. Café da manhã...pois é realizado no período matutino, acreditamos
que uma manhã possui o significado do nascimento de uma nova oportunidade. Ali nasce a
chance de você fazer diferente. É com muito carinho, respeito e aceitação que colocamos nossa
energia positiva para presentear essas pessoas que tanto precisam de um simples "Bom Dia".
Com Sol... Pelo fato de ser realizado com o mesmo amor, dedicação e propósito que fazemos no
”Dia de Sol.
Em parceria com o Instituto Construir o Grupo Sol deu início a mais um projeto social,
dessa vez diretamente com pessoas em situação de rua. Todo terceiro sábado do mês os
coordenadores e voluntários do Grupo Sol se reúnem na sede do Construir para preparar o café
da manhã que será o bom dia de cerca de 120 pessoas. São distribuídos 250 pães com manteiga,
um galão de 5 litros de café com leite, um galão de 5 litros de achocolatado e um galão de 3
litros de café. Para os próximos anos o Grupo Sol quer aperfeiçoar e incrementar o café da
manhã oferecendo outros tipos de alimentos.

Custo do projeto: não há*
*O Instituto Construir já possui toda estrutura física e material através de doações.

Instituto Construir
Rua Guainases, 1443 – Campos Elíseos – SP
Tel: (11) 3222-8532
institutoconstruir.org.br
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Projeto Sol na Comunidade
Projeto educacional e de inclusão voltado a moradores de comunidades com baixo nível
de escolaridade e alto índice de vulnerabilidade social. O projeto atende 60 crianças e
adolescentes na faixa etária de 4 a 17 anos e seus respectivos familiares expostos a riscos sociais
e vulnerabilidade, pertencentes à região referenciada à comunidade do Jardim Mirna –
Grajaú/SP. Entre seus objetivos está promover com as crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias, ações complementares de prevenção e fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários, incentivando a participação social e o sentimento de pertencimento e identidade;
oferecer quatro oficinas socioeducativas; trabalhar o desenvolvimento físico, cognitivo, social,
emocional e afetivo; contribuir para que essas crianças, adolescentes e suas famílias tenham
acesso à educação, saúde, cultura e lazer existente no bairro/ comunidade; garantir espaços de
convivência grupal, comunitário e social para o desenvolvimento das relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo; e possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico,
cultural e o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos que propicie sua
formação cidadã.

Estimativa do custo do projeto: R$ 50.000,00

Atualmente estamos na fase de captação de recursos para a reforma do espaço.
Centro Social Menino Jesus
Viela Santa Maria, 07 – Jardim Mirna – SP
Tel: (11) 5589-3819
centrosocialmeninojesus.org.br
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Projeto 3 Dias de Carinho
Projeto patrocinado voluntariamente por um de nossos parceiros (Núcleo Ser),
contando ainda com o apoio da Organização não Governamental Dias de Carinho, cujo objetivo
é oferecer a oportunidade para 70 pessoas que trabalham em instituições não-governamentais
e do terceiro setor, atendendo qualquer segmento da comunidade, possam aprimorar seus
recursos emocionais e comportamentais e com isso contribuir para transformar essa
comunidade, utilizando os conhecimentos adquiridos e vivenciados no treinamento.
O Grupo Sol é responsável pela indicação de 50% das vagas do treinamento,
selecionando pessoas que trabalham nas instituições atendidas. Além de apoiar e participar das
ações realizadas ao longo do ano para viabilizar o treinamento
É um conjunto de ações com o objetivo de promover a consciência do benefício da ação
social, expresso através da missão dos 3 dias de carinho:
"Ser uma ação facilitadora na descoberta e desenvolvimento do potencial existente naqueles
que com seu trabalho e doação promovem o intercâmbio do amor"

O resultado dessa ação pode ser comprovado nos Dias de Sol, praticamente todos os
funcionários ou cuidadores que lidam diretamente com os assistidos passaram por este
treinamento. Essa experiência torna o relacionamento entre todos da instituição muito mais
humano, pois eles sabem a importância do carinho e reconhecimento.
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Doação de itens
O Grupo Sol tem um trabalho constante que é contribuir com doações. Estas chegam
por dois caminhos: através de compras com recursos próprios ou através de intermediação de
doadores pessoa física ou jurídica, que por confiarem em nosso trabalho direcionam suas
doações para nós e assim elas são distribuídas entre as instituições assistidas. As doações se
dividem em gêneros alimentícios, higiene e limpeza e diversos.

Doações
intermediadas
Doações recursos
próprios

Alimentos
(kg/pacotes)

Higiene/Limpeza
(pacotes/caixas)

Diversos

2.329

388

10.255

612

399

Alguns exemplos das doações recebidas:
•
•
•
•
•
•

Leite em pó: 736 kg
Feijão: 103 kg
Açúcar: 144 kg
Fraldas geriátricas: 72 pacotes
Desinfetante: 34 litros
Lenço umedecido: 74 potes

O objetivo destas doações é desonerar as instituições de custos fixos com estes itens,
possibilitando direcionar seus recursos financeiros para suas prioridades.
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4- TRANSPARÊNCIA
Nesta seção trazemos os números financeiros do Grupo Sol para você ter a certeza que
sua contribuição tem destino certo! As formas de captação de recursos são através de eventos
como Pizza Sol, Festa Junina (em parceria com Instituto Tadashi Kadomoto) e Paella do Bonde;
através do Projeto Sócio Solidário e doações diversas. Tudo será demonstrado a seguir.

Pizza
Em 2016 realizamos o primeiro evento Pizza Sol em parceria com a Famizza, um grupo
de amigos que unem a paixão por pizza com ação social. Eles realizam eventos em prol de
instituições ajudando na captação de recursos financeiros.

Resultado líquido: R$ 15.300,41

Festa Junina
A tradição de Festa Junina é realizada em parceria com o Instituto Tadashi Kadomoto. É
um evento com objetivo de arrecadar recursos para o Grupo Sol manter suas atividades, mas é
muito mais que isso. Não realizamos a Festa Junina visando lucro, queremos proporcionar um
dia de muita alegria para os voluntários, sejam os que estão trabalhando ou que vão prestigiar
a festa. É um momento de encontros e reencontros, de conhecer mais de perto o trabalho do
Grupo Sol, de reunir amigos e família e fazer o bem.
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Resultado líquido: R$ 21.186,73

Paella
A comida é show e a causa é nobre. Esse slogan define e resume bem este evento.
Idealizado por um grupo de amigos de um dos nossos coordenadores após o falecimento de um
de seus integrantes, eles celebram a vida e memória com um almoço beneficente. Com um
ambiente muito alegre os convidados podem desfrutar de um belo almoço com opções de paella
tradicional, de frango e doce como sobremesa.

Resultado líquido: R$ 11.215,98
16

Sócio Solidário
Projeto de captação de recursos desenvolvido inicialmente com propósito de arrecadar
recursos para custear as compras dos itens de primeira necessidade doados para as instituições
visitadas no Dia de Sol. Contudo percebemos um potencial grande neste projeto e temos planos
de expandi-lo e aperfeiçoar as formas de participação.

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total

R$1.501,63
R$1.781,84
R$1.299,15
R$2.051,22
R$1.863,39
R$680,00

Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
R$21.596,95

R$3.064,85
R$740,00
R$720,00
R$890,00
R$3.827,07
R$3.177,80
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Fluxo financeiro
DEMONSTRATIVO DE FLUXO FINANCEIRO - 2016
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Total Geral

RECEITAS
Receitas Sociais
Sócios Solidários
Campanhas/Eventos

4.582,62
7.079,96

4.594,61
9.168,81

4.524,85
4.488,00

7.894,87
17.981,65

21.596,95
38.718,42

15.070,00
675,62
4.844,92

7.834,90
503,66
25.421,86

10.608,00
580,74
1.761,87

17.041,00
1.755,74
13.657,98

50.553,90
3.515,76
45.686,63

32.253,12

47.523,84

21.963,46

58.331,24

160.071,66

1.831,42
2.484,00
-

3.813,48
8.095,00
210,00

4.129,15
112,29
1.822,50

3.792,94
19.348,26
944,00

13.566,99
30.039,55
2.976,50

9.375,59
14.215,11
2.212,80

6.762,87
14.143,97
3.231,14

5.176,53
16.019,87
3.365,06

9.026,00
22.322,28
9.171,72

30.340,99
66.701,23
17.980,72

30.118,92

36.256,46

30.625,40

64.605,20

161.605,98

CAIXA / BANCOS

42.892,26

65.444,83

55.369,95

34.336,78

INVESTIMENTOS

24.835,08

25.338,74

25.919,48

46.948,22

SUPERÁVIT 2015

67.727,34

90.783,57

81.289,43

81.285,00

Receitas Administrativas
Doações Treinamentos
Financeiras
Outras

RECEITA TOTAL

DESPESAS
Despesas Sociais
Compras Instituições
Projetos / Campanhas
Eventos

Despesas Administrativas
Administrativas - Treinamentos
Operacionais
Gerais

DESPESA TOTAL
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5- NOSSOS PARCEIROS
A Ammyuniki nasceu da experiência de quem criou vários
treinamentos de autoconhecimento e autodesenvolvimento e que
atua nesta área há mais de quinze anos. Contando com uma equipe
que compartilha os mesmos sonhos e ideais e tem como missão
despertar a consciência de cada pessoa para a essência do Ser, para
a responsabilidade e o amor que deve reger suas vidas e fazer sua
parte para criar um mundo melhor. Foi por essa afinidade de
objetivos e ideais que surgiu a confiança e o convite para “Uma
Parceria Pelo Futuro” com o Grupo SOL. www.ammyuniki.com.br
O Núcleo Ser tem como missão contribuir para transformação da
sociedade, despertando o indivíduo para assumir a
responsabilidade pela evolução de seu ser, consciente das suas
habilidades, atitudes e do amor. O Núcleo Ser conta com Gilberto
Katayama, Dirce Katayama e toda uma equipe muito bem
preparada para levar as pessoas a uma jornada interior capaz de
transformar seu modo de ver e viver a vida. E foi por essa afinidade
de objetivos e ideais que surgiu a confiança e parceria com o Grupo
SOL, parceria essa que vem se solidificando ao longo dos anos.
www.nucleoser.com.br
O Instituto Tadashi Kadomoto conta com uma equipe
multidisciplinar imbuída do mesmo propósito: fazer este mundo um
mundo melhor para se viver, um mundo onde as pessoas queiram
estar e estejam felizes. Partindo de sua missão pessoal, o diretor do
Instituto, Tadashi Kadomoto, vive cada dia com o propósito de que
alguém respire melhor, seja por uma flor no jardim, uma conversa
amiga e assim, deixar este mundo melhor do que o encontrou. Para
Tadashi, a compreensão da sua missão de vida partiu de algo mais
profundo ainda, que foi sentir que apenas o fato de existir já
pressupõe um agradecimento e, por isso, deveria transformá-lo em
ajuda ao próximo, para que ele viva bem consigo mesmo e em
grupo. Foi por essa afinidade de objetivos e ideais que surgiu a
confiança e Parceria com o Grupo SOL, parceria essa que vem se
solidificando ao longo dos anos. www.tadashi.com.br
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A Core Comunicação é uma agência cujos princípios básicos buscam
a estratégia e integração na percepção e comunicação com seus
clientes. Planejamento com metas e indicadores, ferramentas que
garantem qualidade e eficácia dos projetos realizados. Com o
diferencial de gente falando com gente, foco no cliente e soluções
específicas
para
resultados
concretos.
www.corecomunicacao.com.br
Focados em comunicação corporativa e no desenvolvimento e
posicionamento de marca, buscamos entender a essência de cada
cliente.
Com projetos de comunicação que agregam valor como componente
fundamental para cada organização, nós da Pavé atuamos no
planejamento, desenvolvimento e crescimento de objetivos
estratégicos.
www.agenciapave.com.br
O Atados é uma rede social que possibilita às pessoas encontrar de
maneira fácil as mais diversas oportunidades de voluntariado. Os
usuários podem compartilhar atividades e experiências e estimular
seus amigos a participar de ações voluntárias. O principal objetivo é
ampliar o senso de comunidade na sociedade, levando cada vez mais
pessoas a entrar nessa corrente de gente boa. Afinal, tudo o que você
faz bem, pode fazer bem a alguém. Para começar é muito simples:
cadastrese no site e encontre, entre muitas opções, atividade
voluntária mais adequada a você. O que está esperando? ATE-SE!
www.atados.com.br
Apoio à comunidade é um dos valores corporativos. Desde 1968, a
Silva Artes Gráficas presta serviços de alta qualidade aos mais
diversos perfis de clientes. Hoje, em uma nova fase, investimentos
estruturais e humanos permitirão o aprimoramento do atendimento,
sempre focado na completa satisfação dos nossos clientes, excelência
e responsabilidade socioambiental. www.silva-ag.com.br
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6- COMO AJUDAR?
Manter-se na corrente do bem, agindo com condutas altruístas de respeito ao próximo,
é a melhor e a principal forma de contribuição. Participando ou não com frequência dos
encontros e projetos sociais promovidos pelo Grupo SOL, o ponto fundamental para a
Associação é saber que o voluntário que já participou e foi contagiado pela energia positiva,
tornou-se um cidadão apto para fazer a diferença no seu meio e ambiente social, no seu agir, na
sua postura, no seu comportamento para com o outro. Em uma visão macro e que vai ao
encontro à raiz de nossos problemas, esse apoio é vital para a transformação, em especial, da
atual sociedade em que vivemos. De toda a forma, como já destacado, o Grupo SOL arrecada
recursos por intermédio de pessoas físicas e jurídicas para financiar suas atividades e projetos
sociais, sem qualquer custo aos beneficiados assistidos. Para isso, algumas formas de se fazer
contato com a corrente do bem:
•

Tornar-se um Sócio Solidário:
Por meio de doações mensais fixas, voluntários pessoas físicas ou jurídicas,
comprometem-se a colaborar com as doações de gêneros de primeira necessidade,
recebendo contrapartidas especiais ou benefícios por lei de incentivos. Acesse
https://doacao.associacaogruposol.org.br/

•

Ser patrocinador ou parceiro dos diversos projetos promovidos pelo Grupo Sol durante
o ano:
Realizar campanha de divulgação do ideal da Associação do Grupo Sol, por meio
de redes sociais e demais mídias digitais ou cadastrando-se nos informativos, onde o
usuário passará a receber diversas informações sobre as atividades do Grupo. Acesse:
http://gruposol.org.br/campanhas/
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7- AGRADECIMENTOS
Aos parceiros Ammyuniki, Núcleo Ser e Instituto Tadashi Kadomoto, por abrirem as
portas e divulgar nosso trabalho, semear no coração das pessoas a importância da saúde social
e contribuir com as ações do Grupo Sol.
À Core Group e Agência Pavé pela doação de beleza incontestável na nossa comunicação
com o público.
À Silva Artes Gráficas por concretizar as peças criadas pelas agências de comunicação e
viabilizar a divulgação das ações do Grupo Sol.
Ao Atados por caminhar junto conosco e somar forças na divulgação e engajamento da
sociedade na transformação social.
Aos voluntários presentes nos Dias de Sol, campanhas e eventos realizados, aos que não
puderam estar presentes e ajudaram de outra forma ou a distância, vocês fazem toda diferença.
À equipe de coordenadores e apoios, bem como seus familiares, nossa eterna gratidão.
Foi um ano difícil, mas conseguimos realizar tudo a que nos propusemos. É com alegria,
satisfação e sensação de dever cumprido que encerramos mais um relatório de atividades. Cada
sorriso, cada lágrima de emoção, cada olhar carinhoso, cada abraço, cada bom dia e boa tarde
dado e recebido com amor faz todos os problemas se tornarem pequenos.
Queremos reconhecer um grupo de voluntários os quais chamamos de apoios. Não são
coordenadores, não possuem obrigatoriedade de comparecer em reuniões, assumir
responsabilidades, mas dão o suporte necessário para que estes possam desempenhar seu
papel. Caio Camargo, Gabriela Moura, Júlia Racuia, Lílian Martin, Marcus Racuia, Maria Luisa
Maioni, Maria Moraes da Silva, Marisa Moya, Roseli Bonafini e Silvia Helena Mendes.
E queremos agradecer ao plano espiritual, cada um dentro de sua crença, por sempre
nos guiar e amparar em todos os momentos.

Alexandre Nakandakari
Presidente
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