
Associação Bene�cente Grupo Sol

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  2018

Desde 1996





“Aprenda, ensine, transforme - o mundo, e principalmente, a si mesmo”

Fernando Guifer



Roberto Moura  - Presidente do Grupo Sol  - Ano 2018

Palavra do Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRUPO SOL

Rua Bueno de Andrade, 834 , Sala 1B Aclimação
São Paulo - SP I  cep: 01526-000

Telefone: 11 - 2642 6584 
E-mail:  contato@gruposol.org.br 
Website:  www.gruposol.org.br

Dados Bancários
Itaú (341)
Agência: 8499
Conta Corrente: 35000-0
CNPJ: 03.212.413/0001-28

Reconhecida como Entidade de Utilidade 
Pública Federal, expedido pelo Ministério da 
Justiça sob o n° 08071022968/2010-45 de 
29/04/2011, Entidade de Utilidade Pública 
Estadual expedida pelo Governo de São Paulo 
sob o n° 49.428 de  25/02/2005.  

RELATÓRIO ANUAL 2018

Concluímos o ano de 2018 com vitória! Tivemos muitas conquistas!

Em um cenário ainda desafiador resultante de crise econômica, tínhamos tudo para passar um 
ano composto por frustrações. Mas não foi isso que aconteceu!

Com a ajuda de muitas pessoas e empresas que conhecem e acreditam em nosso trabalho, con-
seguimos realizar todas as atividades com sucesso.

Foram cerca de 90 visitas realizadas durante o ano junto às casas 
assistidas, atividade muito importante para o incentivo ao trabalho 
voluntário com um excelente número de novos participantes a 
cada encontro com entrega de doações de alimentos e produtos 
de limpeza e higiene em cada uma destas. 

Presenciamos o crescimento do Café da Manhã com o Grupo SOL 
com muitos voluntários, significativas ações junto às comunidades 
atendidas, campanha dos cobertores realizada com a entrega de 
500 cobertores a comunidades carentes, evento do Dia das Crian-
ças realizado com ajuda de novos parceiros e para fechar com 
chave de ouro, a distribuição de mais de 2000 kits escolares.

Não existe outra palavra para demonstrar nosso sentimento a não ser GRATIDÃO! 

Nosso muito obrigado aos voluntários, parceiros, doadores, patrocinadores, institutos de treina-
mentos por sempre estarem ao nosso lado e serem os responsáveis pelas realizações de nossas 
ações.
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A Associação Beneficente Grupo SOL é uma associação civil, sem fins lucrativos, sem vínculo 
ou distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso.
Em Dezembro de 2018 o Grupo Sol completou 22 anos de existência e dedicação ao voluntariado. 
 
Em 2018, mais de 800 volutários atuaram junto ao Grupo Sol em visitas às instituições atendidas, em 
trabalhos assistenciais, campanhas de arrecadação de fundos e  serviços comunitários.

O Grupo SOL se mantém por pessoas corajosas o suficiente para FAZER A DIFERENÇA  no 
mundo de alguém desconhecido, mesmo que esse alguém tenha percepções diferentes  das 
nossas, como no caso das pessoas com necessidades especiais que visitamos. O Grupo se 
mantém por pessoas que acreditam que é possível tornar o mundo um lugar melhor para se 
viver. E acreditamos que com um mínimo de cada um, pode-se fazer muitas coisas  

Equipe de Coordenação 2018 

Presidente                              Roberto Moura
Vice Presidente                      Marcos Garcia
1° Secretário                          Angélica Campos Pires
2° Secretário                          Douglas Magri
1° Tesoureira                          Adriana Tomassi
2° Tesoureira                         Carlos Eduardo C. Fonseca
Conselheiro Fiscal Titular      Ricardo Nagata
Conselheiro Fiscal Titular      Francisco Mayo Júnior
Conselheira Fiscal Titular      Kiciana Francisco F. Mayo
Coordenadora                        Andressa Somensari
Coordenadora                        Ariane Machado
Coordenador                          Eduardo Ianda
Coordenadora                        Fabiana Macuco
Coordenador                          Mariana Ferreira
Coordenadora                        Thais Leonardi
Coordenador                          Alexandre Cruz
Administrativo                        Adriana S. Moura

Nossa Missão

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 vulnerabilida-
de 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, mobiliza-
ção e fortalecimento de movimentos, grupos e lideranças locais.
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O objetivo das visitas é levar carinho, atenção e alegria aos internos, promovendo a melhoria da condição de crianças, 
idosos e pessoas portadoras de deficiências especiais, minimizando as diferenças sociais.

Neste dia, também são entregues as instituições, alimentos e materiais de primeira 
necessidade, vindos através de doações e do programa Sócio Solidário.

O Dia de Sol, é o encontro mensal onde os voluntários do Grupo Sol se encontram para realizar as visitas à algumas 
casas atendidas pelo Grupo Sol. 

Em 2018, participaram do dia de Sol em torno de 800 voluntários, os quais doaram seu tempo ao voluntariado além 
da doação e distribuição de aproximadamente 6  toneladas de alimentos e materiais de primeira necessidade arreca-

Instituiçções visitadas no Dia de Sol

DIA  DE  SOL
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O PIVI é uma entidade de natureza filantrópica, sem fins lucrativos que atua  
a área de assistência social visando efetivar o processo de inclusão social, 
resgatar, promover e formar crianças, adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade pessoal e social, que tiveram seus direitos violados ou 
ameaçados, buscando a auto-realização e preparação para o futuro, bem 
como o exercício consciente de sua cidadania.
Endereço: Rua Capitão João Noronha, 208 - Parque Mandaqui, São Paulo 
- SP 

O Abrigo Infantil Tia Marli é uma casa situada no bairro de Santana, é o lar 
de 16 crianças de 0 a 11 anos.
Foram realizadas 11 visitas a essas crianças durante o ano de 2018, sempre 
com muita energia!
Dia de Sol nesta casa é sempre uma festa... brincadeiras, musica, dese-
nhos, são apenas algumas das coisas que não podem faltar!
Endereço: R. Duarte de Azevedo, 608 - Santana, São Paulo - SP

O Lar Batuíra é uma casa localizada na Vila Maria, dentro de um espaço 
concedido pelo Governo do Estado de São Paulo que mais se parece com 
uma chácara do interior dentro da Capital.
No abrigo residem 22 vovós acima de 60 anos de idade e muitas delas não 
tem mais familiares. 
Endereço: R Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 454 - Tatuapé, São 
Paulo - SP

DIA  DE  SOL
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O Lar do idoso Augusto Neves,  fica localizado na zona norte de São 
Paulo, onde vivem em torno de 18 vovós. O Lar é mantido por familiares 
e doções de voluntários.
Endereço: Av. Belisário Pena, 1160 - Vila Maria Alta, São Paulo - SP

Abrigo Infantil Frei Leopoldo é uma casa localizada no Tremembé, onde 
residem em torno de 18 crianças e adolescentes, que recebem moradia, 
alimentação e apoio de profissionais, até atingirem a maioridade.
As visitas do Grupo Sol ocorrem mensalmente neste abrigo no período 
da tarde, e são sempre esperadas pelas crianças, que nos aguardam 
para brincar, realizar alguma atividade, comer e em datas festivas rece-
ber algum brinquedo.
Endereço: Rua leda Maria, 140 - Vila Mazzei - São Paulo-SP

A FIC - Fraternidade Irmã Clara, é um abrigo e atendimento de pessoas 
com paralisia cerebral. Localizada no bairro da Barra Funda, foi fundada 
em 1982 por um casal que tinha a intenção inicial de criar uma creche. 
Porém, após saberem do fechamento da “Casa de Assistência ao Excep-
cional Francisca Júlia”, na cidade de São José, decidiram acolher crianças 
com diagnóstico de paralisia cerebral que não tinham onde ficar.
Endereço: R. do Bosque, 855 - Barra Funda, São Paulo - SP

DIA  DE  SOLRELATÓRIO ANUAL 2018
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O Lar Solid Brasil em consonância com as leis brasileiras atende a 20 
crianças e adolescentes, meninos e meninas, em situação de risco 
social e pessoal com idades entre 0 (zero) e 17 (dezessete) anos e 11 
(onze) meses.
É um ambiente seguro onde crianças e adolescentes, acolhidos por 
motivo de estarem em situação de risco social e pessoal, moram em 
uma residência, onde possam se desenvolver física, mental e espiritual-
mente com garantias de direito, até ficar decidido que elas, com todo 
apoio psicossocial que podemos oferecer, sejam inseridas em família ou 
alcancem a autonomia.
Endereço:  Rua José Gonçalves Gomide, 336 - Vila Guilherme, São 
Paulo - SP

A Associação Cruz Verde é uma casa localizada na Vila Mariana, 
fundada em 1958 e que se encontra na Rua Dr. Diogo de Faria desde 
1970. Criada para cuidar de pessoas com paralisia cerebral grave, ela 
conta com 200 internos. Lá, temos a grande chance de sabermos um 
pouco mais desta questão da paralisia
cerebral e entendermos exatamente quem são e como vivem estes 
amigos tão especiais, que convivem com o Grupo Sol há mais de 15 
anos.
Endereço:  R. Dr. Diogo de Faria, 695 - Vila Clementino, São Paulo - 
SP

DIA  DE  SOLRELATÓRIO ANUAL 2018
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• ABRAC - Associação Bene�cente de Renovação e Assistência a Criança 
• Abrigo Irmã Tereza a Velhice Desamparada 
• Acalanto Creche Associação Fraterna de Arujá 
• Aldeia Tekoa Ytakupe- Tokumbo 
• Aliança de Misericórdia Imaculada do Espírito Santo 
• ANE - Associação Nossa Escola 
• Asilo São Vicente de Paulo 
• Assembleia de Deus Ministério de Madureira 
• Associação Assistencial Educacional Jardim Sto André - Creche São Jerônimo 
• Associação Assistencial Espírita Anália Franco 
• Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima 
• Associação Espírita Amor a Caridade 
• Associação Isabel Exellence Boemer 
• Cantinho da Mei Mei 
• Casa da Pequena Ivete  
• Casa de Apoio a Criança com Paralisia Cerebral Profunda - COTIC 
• Casa de Apoio a Luz Divina 
• Casa de Apoio Estrela Dourada 
• Casa José Eduardo Cavichio - CAJEC 
• Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida 
• CEAS - Centro Arujaense de Apoio Ações Sociais - Abrigo Casa São José 
• Centro de Apoio a Criança com Câncer Cândida Bermejo Camargo 
• Comunidade Missionária Porta do Céu 
• Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil 
• Creche Comunitária Bene�cente Sonho da Criança 
• Creche Joana D'Arc 
• CSMJ - Centro Social Menino Jesus 
• EMEF Paulo Freire 
• Escola Especial para Educação de Excepcionais 4-E 
• Fraternidade Frei Frederico 
• Grêmio Recreativo Vila Albertina 
• IAIP Instituição Assistencial Irmão Palminha 
• Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues 
• Instituto Cativar 
• Instituto Curumim 
• Instituto de Apoio a Criança e ao Adolescente com Doenças Renais 
• Instituto de Pedagogia Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto 
• Instituto Solid Rock Brasil 
• Lar da Infância de Nice 
• Lar da Mamãe Clory 
• Lar da Redenção 
• Lar dos Velhinhos de Campinas 
• Lar Judith Angela Paganini Corcelli 
• Lar Social Girassol 
• Projeto Mudar 
• Recanto dos Idosos Luz Divina 
• Serviço Assistencial a Família Casa Editinha 

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 parcei-
ras que oferecem treinamentos, participação nas campanhas anuais,  entre outros. Como estas 
instituições não recebem a visita no Dia de Sol, elas tem prioridade no recebimento das doações 
que o Grupo Sol intermedeia.

RELATÓRIO ANUAL 2018 INSTITUIÇÕES AUXILIADAS
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AÇÕES SOCIAIS

A Comunidade do Moínho está localizada na região Oeste 
de São Paulo, próximo a região da Barra Funda, onde 
moram aproximadamente 1.000 familias. Devido à sua 
proximidade com a região da cracolândia, esta comunidade 
é desamparada pelos órgãos públicos e demais instituições  
beneficentes, acarretando assim uma situação de precarie-
dade e de muita necessidade  de atendimento aos itens 
básicos à sobrevivencia.

Comunidade do Moinho

Em 2018, foram doados à comunidade aproximadamente 400 kilos de alimentos não perecíveis 
e  mais 450 Kg de leite em pó.

Em 2018, O Grupo Sol, com apoio das Instituições Instituto Tadashi Kadomoto, Yoshio Kadomo-
to, Núcleo Ser e do Colégio Sagres, estivemos presentes fazendo doações de alimentos e leite 
em pó. Essas doações, mesmo que pontuais, ajudaram em muito ao combate à fome de algu-
mas dessas famílias e em especial as crianças, cuja  fase que se encontram, necessitam desses 
nutrientes.

RELATÓRIO ANUAL 2018

Para 2019, nossa intenção é levar além dos alimentos, um pouco mais de atividades educativas 
e culturais, visando  além das necessidades pontuais, contribuir  um pouco no desenvolvimento 
intelectual.
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Café da manhã com o Sol

AÇÕES SOCIAISRELATÓRIO ANUAL 2018

Essa Ação ocorreu em todos os meses de 2018, sempre no 3° sábado de cada mês.

Trata se do atendimento a moradores de rua que vivem na região da Praça Marechal Deodoro, onde é 
servido um café da manhã com o objetivo dar aos moradores, além do alimento matinal, uma atenção 
especial e palavras de estímulos e esperança. 

Essa ação visou estimular também as pessoas ao voluntariado, ampliar as amizades e o conceito de 
igualdade entre as pessoas. 

08



RELATÓRIO ANUAL 2018

Comunidade Nova Esperança

Comunidade da Vila Nova Esperança fica localizada na 
zona oeste de São Paulo, onde vivem cerca de 500 familias.

Tem por objetivo torna-se uma comunidade 100% ecológi-
ca, e é neste intuito que o Grupo Sol faz seu apoio e doa-
ções a esta comunidade.

Este ano foram doados 4000 sacos de propileno para a construção sustentável da hospedaria da 
Vila pela técnica do “Adobe”.
Esta técnica usa apenas saco de propileno cheio de barro socado colocado em camadas forman-
do assim as paredes, tornando-se uma técnica barata e ecologicamente correta.

Outra ação feita este ano foi a ajuda no mutirão realizado 
para a construção da quadra de esportes da  comunidade. 
Nossos voluntários colocaram a mão na massa, ou melhor 
nas enxadas, para limpar o terreno e fazer as bases dos 
alambrados!

AÇÕES SOCIAIS
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Campanha Kit Escolar

RELATÓRIO ANUAL 2018 CAMPANHAS

A Campanha tem por objetivo suprir a necessidade de milhares de crianças e adolescentes de  forma 
a conferir lhes emponderamento por meio do conhecimento.

É realizada todos os anos para auxiliar estudantes a iniciar seu ano letivo, doando o material básico 
da sua lista de material.
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Campanha dos Cobertores

Eles são muito úteis no inverno para aquecer crianças, jovens e idosos residentes na Cidade de 
São Paulo e em Jacupiranga/SP (litoral sul), região que, tradicionalmente, apresenta temperatu-
ras muito baixas.

A ação solidária tem o objetivo de levar cobertores para o enfrentamento ao frio.

Com esta campanha do Cobertor 
plantamos uma semente e as pes-
soas, físicas e jurídicas, sensibili-
zadas, participam ativamente 
desta ação calorosa. Nós nos 
preocupamos em arrecadar doa-
ções financeiras para aquisição de 
cobertores que representam 
presentes. 

Graças ao empenho e a colaboração de todos os doadores, a distribuição ocorreu na sede do 
Centro Espírita Amor e Caridade em São Paulo e na cidade de Jacupiranga, onde pessoas 
previamente cadastradas foram até lá retirá-los em junho de 2018.

Essa campanha é desenvolvida em parceria com o Centro Espírita Amor e Caridade.

Nada se faz sozinho, contudo com o 
SOLzinho tudo fica mais quente! E foi 
assim, mais uma Campanha do 
Cobertor.

CAMPANHAS
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Programa Sócio Solidário

RELATÓRIO ANUAL 2018

Plataforma de arrecadação via site através
do sistema PagSeguro.

www.doacao.associacaogruposol.org.br

O Programa Sócio Solidário, é uma forma que Grupo 
Sol utiliza para arrecadar valores �nanceiros, mensal-
mente, para compra de mantimentos e produtos de 
primeira necessidade, os quais são levados as Institui-
ções visitadas no Dia de Sol (veja em Dia de Sol). 

Os valores arrecadados nesse programa, são doações de pessoas e empresas, que doam esses valores 
através da plataforma eletrônica, via Site do Grupo Sol ou através de depósitos bancários. Esses doa-
dores, são chamados de Sócio Solidário.

Nessa plataforma, os interessados podem  
fazem seu cadastros e  optar pelos valores de 
R$ 30, R$ 60,00, R$ 90,00 ou R$ 120,00.

O cancelamento é automático após 12 meses, 
ou a qualquer momento pelo próprio doador 
nesta mesma plataforma.

As compras acontecem nos Dias de Sol (geralmente 1° 
sábado de cada mês), pelos próprios
voluntários, no Makro da Vila Maria, de acordo com as 
necessidades solicitadas pelas Instituições.

Os valores doados são 100% destinados a compra dos 
mantimentos..

CAMPANHAS
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Dia das Crianças

RELATÓRIO ANUAL 2018

O Dia das Crianças é um evento muito especial. Dentre as atividades realizadas pelo Grupo Sol, 
este dia representa a oportunidade de voluntários e crianças assistidas nos abrigos e creche 
comunitária interagirem em um passeio externo e com muita descontração, alegria e carinho.

O local escolhido foi o Pophaus! Um lugar super 
animado, com brinquedos infláveis, quadra de vôlei, 
futebol entre outras atividades, localizado na zona sul 
de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, onde todos 
que estiveram presentes puderam gastar muita 
ener-gia com atividades físicas e brincadeiras.

O evento foi realizado em 02 de novembro de 2018 onde cerca de 150 pessoas participaram 
desta festa. As casas presentes no evento foram: Casa de Amparo Tia Marli, Instituto Solid Rock, 
Lar da Criança Frei Leopoldo, Projeto de Incentivo à Vida – PIVI e Instituto Curumim totalizando 
quase 80 crianças.

Este ano realizamos o evento em parceria com 3 
Dias de Carinho, que nos auxiliou na divulgação, 
arrecadação e realização do evento resultando 
um grande sucesso.

Outros parceiros envolvidos foram as empresas 
de transporte AS Service e Viação Galo de Ouro 
que gentilmente atuaram na doação de ônibus e 
micro-ônibus para realização dos transportes 
das crianças e também a Tre 
Comunicação, responsável pelo material de 
divulgação do evento.
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3ª Noite da Pizza – Grupo Sol e Famizza

RELATÓRIO ANUAL 2018

Este ano o recurso arrecadado foi destinado para a 
comunidade da Vila Nova Esperança para a construção 
da hospedaria, uma construção que utilizou materiais 
sustentáveis, contribuindo não apenas para a comuni-
dade como para o meio ambiente.

A 3ª Noite de Pizza do Grupo Sol, em parceira com 
um grupo de amigos que faz com todo carinho, amor 
e uma espetacular organização, a Famizza, aconte-
ceu no dia 10.03.2018, onde foram feitas 400 pizzas 
para 400 convidados que prestigiaram, doaram seu 
tempo e com certeza comeram muitas pizzas sabo-
rosas.

Para que esse evento acontecesse, tivemos uma equipe de Voluntários engajados desde o início do 
dia até o �nal da noite. Preparando das pizzas e servindo bebidas (um dos motivos que alegra o 
coração de quem organiza e de quem participa).

E que venha 2019 com a 4ª Noite de Pizza do Grupo Sol, com certeza faremos com todo cuidado e 
alegria.

EVENTOS BENEFICENTES
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Festa Junina do Instituto ITK e Grupo Sol

Festa Junina do Instituto Tadashi Kadomoto em parceira com o Grupo Sol já tem a tradição de 
mais de 20 anos, e essa sinergia aumenta a cada evento. 

São mais de 15 barracas, com mais de 100 voluntários 
que dedicam um final de semana inteiro para realizar um 
evento maravilhoso, de energias puras e renovadoras.

Toda a arrecadação do dia do evento com as barracas é 
revertida ao Grupo Sol e aplicada junto às casas que 
assistimos. 

Esta festa atrai em média anualmente 800 pessoas, que passam o dia se divertindo no espaço 
do Instituto que hoje é no Hotel Santa Mônica em Louveira, e ao final do dia temos duas atrações 
sempre muito aguardadas:  a fogueira, que é acesa após uma mensagem de amor e luz feita por 
Tadashi e a famosa quadrilha onde todos participam.

Em 2019 vamos realizar essa parceria de forma intensa, 
sublime e com muita alegria, pois em 2018 superamos 
todas as expectativas e obtivemos o maior retorno de 
todas as Festas até hoje.

EVENTOS BENEFICENTES
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GESTÃO FINANCEIRA RELATÓRIO ANUAL 2018
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Ações e Campanhas 
Arrecadações/ 

Doações/ 
Patrocínios

Custos da 
Ação/ 

Despesas

Campanha do Kit Escolar 2018 61.672,17R$    49.312,41R$    

Campanha do Cobertor 2018 4.431,01R$       7.000,00R$       

Campanha do Dia das  Crianças 15.532,00R$    13.300,00R$    

Evento Pizza do Grupo Sol/ Famizza 31.113,22R$    10.055,90R$    

Evento Festa Junina /ITK 69.541,69R$    25.397,62R$    

Arrecadação Doação Sócio Solidário 28.257,37R$    

Compras de Matimentos e Materias em Ações Sociais 13.932,54R$    



Ser voluntário em uma causa social é algo que todos que gostariam de evoluir deveriam experi-
ênciar. Fazer o bem ao próximo e muito simples e gratificante. Imaginem quantas coisas nesta 
vida nós gostaríamos de fazer e não podemos, então, algo que basta você querer ... Faça !!!
Provavelmente se você está lendo este texto, você já conhece as atividades do Grupo SOL, mas 
será que você já pensou em quantas pessoas conseguiria proporcionar esta mesma sensação 
!?! Aproveite o novo ano e desafie-se a trazer o maior número de pessoas para vivenciar o volun-
tariado, seja nos abrigos infantis, de idosos, nos hospitais de pessoas especiais ou até no café 
com Sol. E se você se considera “aposentado” como eu me considerava até pouco tempo, volte 
a se presentear com essa sensação boa de cuidar e se doar ao próximo ...
À galera da coordenação do Grupo SOL, minha Gratidão por manter vivo e real o que um dia foi 
apenas um sonho, contém sempre comigo !!!

Manoel Freitas, carinhosamente chamado 
como “Manolo”, comecou a atuar como volun-
tário no Grupo Sol no ano de 2000 e alguns 
meses depois passou a ser coordenador onde 
atuou até 2016.
Nesse período, Manolo assumui várias atribui-
ções no Grupo Sol, dentre elas o cargo de 
presidente de 2006 a 2010.
Após várias contribuições deixadas ao grupo e 
a sociedade, Manolo hoje atua como voluntário 
e continua atuando nas campanhas e ações 
que o Grupo Sol realiza.

“ Olhar para o próximo e desejar para ele o que deseja a si ” 

Manoel Freitas

Gratidão !!!



www.gruposol.org.br

instagram: @gruposol

11  2642 6584

contato@gruposol.org.br

facebook/associacaogruposol

11  94213 3096
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