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“Aquele que se compromete com um trabalho, ou 
assume a responsabilidade de uma tarefa, sem ter 
a obrigação de o fazê-lo”
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Website: www.gruposol.org.br
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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.

Em 2019 mantivemos cerca de 80 visitas às casas assistidas no Dia de Visita Grupo
Sol, principal atividade de incentivo ao trabalho voluntário junto a abrigos para
crianças e idosos, hospital de paralisia cerebral e creche comunitária. Vimos o
crescimento quanto ao número de voluntários nas ações do café da manhã para
moradores em situação de rua, ações na comunidade, aumento para 3.000 Kits
escolares distribuídos a crianças carentes e também a realização de novos eventos
como a feijoada do Grupo Sol.

Com muita alegria e emoção divido com vocês a realização de mais um ano de
sucesso para o Grupo Sol.
Foram várias conquistas positivas, obtidas como sempre com a ajuda de pessoas
que acompanham as atividades do grupo e presenciam as qualidades com as quais
são realizadas.

Nas próximas páginas, vocês poderão visualizar em detalhes as atividades e ações
que o grupo realizou durante o ano.
Agradeço mais uma vez aos voluntários, doadores, patrocinadores, institutos de
treinamentos e toda a equipe de coordenadores que possibilitaram este resultado
fantástico mais uma vez.

Roberto Moura 
Presidente do Grupo Sol 
Ano 2019.
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Quem Somos

Em 2019, mais de 750 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 2019

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 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.

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 2019 o Grupo Sol completou 23 anos de existência e dedicação ao
voluntariado.

5



Dia de Sol

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
dentro da Capital. Lá residem 20 vovós e um vovô, que vão dos 60 aos 90 anos de
idade, a grande maioria não tem famílias.

Lar Batuíra

Nossas visitas são realizadas uma vez ao mês e
nossos voluntários podem interagir de diversas
formas: bater um papo, fazer a unhas delas, dançar
ou apenas ouvi-las. Sempre fazemos um lanchinho,
e sobremesas diferentes a cada mês, para deixar a
tarde de todos mais gostosa.

Durante o ano algumas brincadeiras e festas
também acontecem: carnaval, bingos, Festa Junina e
a Festa de Final de Ano. Que é ainda melhor. A
criançada dos abrigos se junta com as vovós e vira
uma festa só, e todos que ali estão se divertem
juntos.

Quer conhecer? Venha fazer um dia de Sol,
um sábado diferente e viver essa
experiência única junto com nossas vovós.
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Dia de Sol

Instituto Solid Rock

O Instituto Solid Rock Brasil é o lar temporário de
crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, localizado na
zona norte de são Paulo no bairro da Vila
Guilherme.

Em consonância com as leis brasileiras, tem
capacidade para atender 20 crianças e
adolescentes em situação de risco social e
pessoal.

Os dias de visita do Grupo Sol junto à casa são sempre muito especiais e sempre
é diferente! As crianças aguardam ansiosamente pela presença dos voluntários
para terem uma manhã com muitas brincadeiras, carinho e conversas.

Todos os meses, os padrinhos das casas procuram inovar com atividades para
promover maior interatividade entre crianças e voluntários. Em 2019 foram vários
momentos divertidos: Oficina de slime, comemoração de aniversário, gincanas e
até presença de animais de estimação que são utilizados em trabalhos sociais.
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Durante as visitas do Dia de Sol no período da tarde, uma das casas visitadas é a
Associação Tia Marly, uma casa de amparo a crianças em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo proteção em moradia dentro de um clima
residencial, alimentação adequada e vestuário.

Dia de Sol

Associação Tia Marly

Foram 11 visitas feitas pelos coordenadores e voluntários do Grupo Sol durante o
ano de 2019, onde pudemos desenvolver atividades educativas e recreativas,
festas temáticas como o carnaval, onde voluntários e crianças construíram suas
próprias fantasias!!

Outro ponto alto destas visitas, foi a
festa Junina feita no Lar de idosos
Batuira, onde levamos as crianças
para uma tarde diferente com a
interação com as vovós e vovô que lá
moram!

Comidas típicas e dupla sertaneja
completaram a festa!
Tudo ocorreu regado de muito carinho
e diversão, o sorriso de cada uma das
crianças faz o nosso dia ser muito
mais especial.

Coordenadora Angélica Pires
8



Dia de Sol

Lar do Idoso Augusto Neves

O Lar do Idoso Augusto Neves é uma
casa que,desde o ano 2.000 abriga
cerca de 18 vovós e está localizado na
Vila Maria Alta.
Lá, elas recebem todo cuidado e
carinho, com serviço de enfermagem,
refeições e visitas de parentes e
voluntários. Ela é mantida por
familiares e doação espontânea.

É sempre uma alegria quando os voluntários do Sol fazem a visita, levando
energia, música, brincadeiras, festas temáticas e, acima de tudo, muito amor.Elas
ficam sempre ansiosas em nos receber, para então contar suas histórias, ouvir as
nossas, brincarem, dançarem, ou tudo junto e misturado. É uma oportunidade
única para por em prática os sentimentos de solidariedade, entrega, doação,
carinho, compreensão e empatia. Este é nosso papel enquanto voluntário no
Grupo Sol: levarmos nosso amor e boas energias para que estas vovós possam se
sentir mais felizes e acolhidas.
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O Projeto de Incentivo a Vida, também conhecido como PIVI, é uma entidade de
natureza filantrópica, sem fins lucrativos, localizada na zona norte de São Paulo, na
rua Capitão João Noronha, 208. O PIVI atua na área de assistência social visando
efetivar o processo de inclusão social, resgatar, promover e formar crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e pessoal, que tiveram
seus direitos violados ou ameaçados, buscando a auto realização e preparação para
o futuro, bem como o exercício consciente de sua cidadania.

Dia de Sol

Projeto de Incentivo a Vida - PIVI

Durante esse período, além de brincar com as crianças, aproveitamos para
desenvolver algumas atividades como, por exemplo, uma oficina de pipas, onde
cada criança conseguiu fazer a sua própria pipa no decorrer da manhã em que
passou conosco, ou ainda a atividade que desenvolvemos na páscoa, onde cada
criança coloriu a sua própria mascara de coelhinho e depois tiveram a surpresa da
visita do próprio coelhinho da páscoa, que entregou chocolates. Foram momentos
muito emocionantes, de muita alegria e amor que com certeza ficará na lembrança
de todos que participaram.

Durante o ano de 2019 o Grupo Sol esteve junto
com o PIVI em vários momentos muito especiais,
como por exemplo quando doamos kits
escolares para as crianças no inicio do ano ou
quando as levamos para o passeio em um
parque de brinquedos infláveis no dia das
crianças, realmente momentos muito divertidos,
emocionantes e únicos.

Tivemos também todos nossos Dias de Sol, onde
passamos uma manhã por mês nos divertindo
com as crianças e nossos voluntários na sede do
PIVI.
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Dia de Sol

Dad´s – Instituto Curumim

O Instituto Curumim – Dad´s é uma organização sem fins lucrativos, inaugurada em
Novembro de 2012, onde abriga crianças e adolescentes entre 0 a 18 anos em
condição de vulnerabilidade social, visando promover o cuidado, acolhimento,
educação e o desenvolvimento psicossocial dessas crianças e adolescentes,
ofertando recursos necessários ao seu pleno crescimento, valorizando-as em sua
criatividade e autonomia.

O abrigo ainda busca desenvolver o
fortalecimento das relações pais/filhos,
mantendo os vínculos familiares ou
restabelecendo-os, além de oferecer
acompanhamento e encaminhamento
psicológico e social junto às famílias e
capacitação profissional para os adolescentes
ingressarem no mercado de trabalho. Enfim, o
instituto proporciona um lar de verdade e a
possibilidade de se ter uma família.

As Crianças esperam ansiosas pela a visita do Grupo Sol, para brincarmos muito.
Voltamos a atender a Casa em agosto de 2019 onde brincamos de esconde-
esconde, elástico, bola.

O esconde-esconde virou nossa brincadeira tradicional, sempre pedem ela na visita.
Mas também incluímos os voluntários no dia da visita pedindo novas brincadeiras.
Voluntários já ensinaram a fazer dobradura, Corre Cutia, Pular Corda, corrida quem
estoura mais bexigas, entre várias outras. Todo mês somo recebidos com muita
animação e energia
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Dia de Sol

Lar Infantil Frei Leopoldo

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.

Mesmo com toda estrutura que a Instituição Frei Leopoldo oferece, ajudamos a
suprir um pouco do afeto e atenção que essas crianças não tiveram de seus
familiares. Procuramos também a passar um outro ambiente de amizade que não
fazia (ou nunca fizeram), parte das experiência dessas crianças e adolescentes.

No primeiro sábado de cada mês, as crianças
nos esperam ansiosamente para mais uma
tarde de dia de sol. Neste dia, temos uma
atividade interativa, brincadeiras e sempre
um lanchinho gostoso.
É uma tarde de muita troca de amor e
carinho entre as crianças e voluntários.

Para nós voluntários, a experiência deste dia, a emoção que sentimos nas palavras
das crianças, as dores que as vezes absorvemos delas, é sempre uma lição de vida.
Uma aprendizagem que levamos para casa e que nos ajudam a ser a cada dia uma
pessoa melhor.
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Dia de Sol

Fraternidade Irmã Clara - FIC 

Fraternidade Irmã Clara é um hospital de paralisia cerebral, localizado na Barra
Funda que abriga cerca de 48 acolhidos.

No ano de 2019, tivemos a oportunidade de visitar
essa casa maravilhosa algumas vezes com o intuito de
levar muita alegria e receber muito amor.

Além das visitas mensais à instituição, nós ainda
contribuímos com a doação de mais de 250 quilos de
leite em pó que foram utilizados para complementar a
alimentação dos assistidos.

13



Instituições Auxiliadas

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 no Dia
de Sol, elas têm prioridade no recebimento das doações que o Grupo Sol intermedia.
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•Amparo dos Pequenos
•APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos 
•Associação Amigos Fiéis  
•Associação Camélias de Desenvolvimento  e Valorização  Humana
•Associação Formando Futuro
•Casa da Criança
•Casa do Adolescente Santo Amaro 
•CCA Solid Rock
•CEBASP
•CEI- São Francisco Xavier
•Centro Espírita Aprendizes do Evangelho
•Cesta Solidária
•COMEB
•Comunidade do Moinho
•Comunidade Vila Nova Esperança
•Comunidade Vila União
•Creche São Pedro Apóstolo
•CSMJ - Centro Social Menino Jesus
•Escola Princesa Isabel
• Fraternidade Irmã Clara
•Grêmio Recreativo Vila Albertina 
•Grupo Esperança e Amor
•Grupo Terra 
•Instituição Comunidade Impacto
•Instituto Lar Lapidar
•Lar Batista de Crianças
•Lar da Mamãe Clory
•Lar Seara Esperança
•Lar Social Girassol
•Lar Vó Miriam 
•Multirão no Bem
•Nossa Escola
•Projeto Mudar



Comunidade do Moinho

A Comunidade do Moinho está
localizada na zona oeste de São Paulo,
próximo a região da Barra Funda,
onde moram aproximadamente 1.000
famílias.

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 precariedade e de muita necessidade de
atendimento aos itens básicos à sobrevivência.

Em 2019, foram realizadas duas ações para doações de alimentos:

A primeira em maio, foram doados
aproximadamente 250 Kg de leite em pó, para as
mães com crianças. A doação do leite, foi feita
pelos voluntários e amigos dos Institutos de
Treinamento Yoshio Kadomoto e Tadashi
Kadomoto.

Embora acreditamos que o assistencialismo não resolverá a situação de
vulnerabilidade social as quais às famílias do Moinho se encontram,
momentaneamente resolvemos a subnutrição de algumas crianças.
Em se tratando de fome, principalmente onde os afetados são crianças e idosos, a
questão racional fica em segundo plano.

Em 2020, temos a intenção de ampliar o assistencialismo para a educação e saúde
desta comunidade.

A segunda ação ocorreu em outubro,
com a doação de mais de 700Kg de
alimentos, montados em cestas
básicas e distribuídas as famílias com
necessidades financeiras ou
problemas de saúde.
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Café da Manhã com o Sol

Cada amanhecer traz consigo a energia do Sol, fonte inesgotável que nutre e mantém
todo sistema em perfeita harmonia.

Ações Sociais

Gratidão!
Equipe do Café da Manhã.

Acreditando que é possível escrever uma nova
história, caminhar por outros caminhos e
recomeçar, o Grupo Sol reúne voluntários em um
verdadeiro Mutirão do amor, onde preparamos
com total entrega e doação a primeira, e talvez
única refeição do dia para moradores em situação
de rua.

Levamos mais que café da manhã, doamos sem
julgamento, alimento para o corpo, mente, alma
e coração.
Experiência única, um mix de sentimentos,
quebras de preconceitos, e a certeza de que é
possível fazer a diferença na vida das pessoas.
Momento que renova a esperança de que é
possível evoluir e fazer deste mundo um lugar
melhor para se viver.
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Comunidade Nova Esperança

Sol na Comunidade é uma atividade que o Grupo Sol desenvolve junto às
Comunidades, de modo a estimular no voluntário a vivência do dia a dia da
comunidade e a ajudar os moradores em alguma necessidade. É um momento de
participação e troca ativa, entre diferentes realidades, com resultados visíveis e
recompensadores.

Este ano nosso trabalho foi na Comunidade Vila Nova Esperança. Localizada na Zona
Oeste de São Paulo, onde vivem cerca de 500 famílias. A Associação Vila Nova
Esperança é uma comunidade que busca transformar o bairro em 100% ecológico e
sustentável. Para isto, se pautam na conscientização ambiental através de criação de
hortas comunitárias, alimentação saudável, redução de lixo e construções, utilizando
técnicas alternativas, ecológicas e sustentáveis.

Um dos projetos mais antigos era o Centro de Inovação.
Prédio que será composto de 2 andares, abrigará
maquinários e equipamentos, oferecendo atividades e
oficinas para capacitação de moradores - gerando
conhecimento e renda de maneira sustentável.

Foi para iniciar a construção deste Centro, que o Grupo Sol,
em Agosto deste ano, unindo forças com empresas como MC
Donald´s, Fadx Engenharia e Montaferro Ferragem Armada,
e um grupo de mais de 50 voluntários, colocou a mão da
massa. Com a ajuda financeira das empresas e a participação
ativa dos voluntários, construímos em um dia as paredes de
vedações do prédio, utilizando a bioconstrução (matéria
prima principal, o barro).

Isto só foi possível graças à união de empresas, grupos e mãos!"
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Campanhas

Campanha Kit Escolar

A campanha do Kit Escolar para nós do Grupo
Sol é a mais importante porque acreditamos na
Educação como um meio de transformar e
tornar nosso Brasil melhor.
Percebemos que, passado o Natal e as
sacolinhas de fim de ano, as crianças que
visitávamos nos abrigos, não tinham material
para começar a ir para a escola.

A campanha foi realizada nos meses de Dezembro e Janeiro. Depois que
conseguimos bater a meta, fizemos a montagem de 3.000 kits com a ajuda de nossos
voluntários.
O kit contém cadernos, papel sulfite,régua, lápis de cor , giz de cera, estojo com lápis
,cola, apontador, canetas, borracha .

Esse ano, a montagem de 3.000 foi nossa maior meta, desde a primeira campanha.

Somos Muito Gratos a todos que nos
ajudaram e acreditaram na campanha.

Foi então, que surgiu a ideia de fazer a montagem e distribuição dos kits escolares.
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Relação das Instituições Atendidas em 2019/20
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Instituição Atendida Qde de 
Kits 

Amparo dos pequenos 134 
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos  526 
Associação Amigos Fiéis  90 
Casa de Amparo Tia Marly  14 
Casa do Adolescente Santo Amaro (indicação Sandrinha) 164 
CCA Solid Rock 270 
CCA Solid Rock - 2 110 
CCAE (centro comunitario e Assistencial do Embura 64 
CEI- São Francisco Xavier 101 
COMEB 92 
Creche São Pedro Apóstolo 144 
CSMJ - Centro Social Menino Jesus 262 
Dad´s 16 
Escola Princesa Isabel 350 
Grêmio Recreativo Vila Albertina  73 
Instituto Lar Lapidar 11 
Lar da Criança Frei Leopoldo 15 
Lar da Criança Frei Leopoldo 15 
Lar da Mamãe Clory 146 
Lar Seara Esperança 58 
Lar Social Girassol 83 
Lar Vó Miriam  16 
Multirão no Bem 63 
PIVI - Projeto de Incentivo a Vida 149 
Projeto Mudar 31 
SOLID ROCK  22 
Lar Batista de Crianças 10 
 



Campanha dos Cobertores

Campanhas
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E mais uma vez a Campanha do Cobertor do Grupo Sol foi
realizada com sucesso.

Com a ajuda de empresários e voluntários conseguimos
arrecadar 600 cobertores que foram entregues no dia 15
de Junho de 2019.

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
como um presente para se aquecer durante o inverno.
Esse município fica distante da cidade de São Paulo 221km, mas nossas doações
pegam estrada e chegam até lá!!

Essa parceria já dura anos entre o Grupo Sol e o
Centro Espírita Amor e Caridade, que também
faz essa arrecadação, somando mais 400
cobertores na distribuição.

Com esta campanha do Cobertor plantamos
uma semente e as pessoas, físicas e jurídicas,
sensibilizadas, participam ativamente desta
ação calorosa.

Fazer o bem sem olhar a quem!



Programa Sócio Solidário

O Programa Sócio Solidário, é uma forma que Grupo Sol utiliza para arrecadar valores
financeiros, mensalmente, para compra de mantimentos e produtos de primeira
necessidade, os quais são levados às Instituições visitadas no Dia de Sol (veja em Dia
de Sol).

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..

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 doadores, 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.

Plataforma de arrecadação via site 
através do sistema PagSeguro.
www.doacao.gruposol.org.br

Campanhas
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Dia das Crianças

Esse ano foi mais especial ainda, pois fizemos um evento inclusivo com a participação
de 5 (cinco) pacientes portadores de paralisia cerebral do Hospital Fraternidade Irmã
Clara e 5 (cinco) crianças do projeto #NãoÉMito do Instituto Entre Rodas.
Participaram do evento as crianças das casas: Tia Marly, Solid Rock, Curumim, Frei
Leopoldo, PIVI.
Ao todo foram 120 (cento e vinte) crianças e 50 (cinquenta) voluntários que se
divertiram muito nos brinquedos infláveis e camas elásticas.
As crianças ganharam lanches e refrigerantes do Mc Donald’s doados pela equipe da
UberEats e ganharam brinquedos doados pelos nossos parceiros da Teixeira Duarte
Construção. Além disso, ainda se fartaram com muitos doces, bolos, balas e algodão
doce.
É um trabalho logístico e operacional incrível realizado por nossos coordenadores,
pois somos responsáveis por todas as crianças, desde a saída das casas e abrigos até
o retorno dos mesmos pós evento. Recebemos a doação de transporte da empresa
AS Service, que mais uma vez esteve ao nosso lado.
Para realizarmos esse mega evento contamos com a parceria do 3 Dias de Carinho,
que nos ajudou com a captação de recursos e com a doação do material de
divulgação feito pela agência Tre Comunicação.

Campanhas

O Dia das Crianças do Grupo Sol aconteceu no
dia 02 de novembro de 2019 nos Parques
Pophaus e UrbanMotian, localizados no Bairro
de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.
É uma das campanhas mais esperadas pelos
nossos voluntários. É o dia que pegamos todas as
crianças das casas que assistimos e as levamos
para passar uma manha inteira em um parque.
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Lacre de Alumínio

Esses lacres são vendidos para indústria
específica e o dinheiro usado para aquisição
de cadeiras de rodas. Essas cadeiras são
fabricadas de acordo com as necessidades
de cada criança e o material usado para a
fabricação é dos melhores existentes no
mercado.

#NãoÉMito #GrupoSol #TodosSomosUm #LacresViramCadeirasDeRodas

É um trabalho de formiguinhas. “Se todos ajudarem com um pouquinho, no final 
teremos um poucão

Em parceria com o Instituto Entre Rodas, o Grupo Sol realiza uma campanha 
permanente de arrecadação de lacres de alumínio

Em 2019 nossos voluntários arrecadaram um 
total de 230 Kg, cerca de 500 mil lacres. Para 
conseguir uma cadeira são necessários 
3.200.000 lacres. 

Campanhas
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Eventos Beneficentes

4° Noite da Pizza – Grupo Sol e Famizza

Os recursos arrecadados foram destinados para nossas ações nas Comunidades Vila
Nova Esperança e Moinho.

A 4ª Noite da Pizza do Grupo Sol ocorreu no dia 10 de março de 2019, no salão da
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Vila Leopoldina, São Paulo.

Nesse evento contamos com a parceria
da Famizza, um grupo de amigos que
prepara toda a pizza, desde a abertura da
massa até a hora de serví-la para todos
os convidados

Para montar toda a estrutura utilizamos
90 voluntários que se dividiram em
várias funções durante o dia e a noite,
desde a montagem até a desmontagem
do salão.

Foram 450 convidados (sendo 30
crianças) que consumiram 400 pizzas de
diversos sabores.
Enquanto as crianças se divertiam no
espaço kids, os grandinhos participavam
das rodadas de bingo e sorteio de
prêmios, tudo regado ao som do nosso
DJ.
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Festa Junina do Instituto ITK e Grupo Sol

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.

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.

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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Feijuca do Sol

Além da feijoada e seus deliciosos
acompanhamentos o evento contou
também com a presença do grupo de
samba Pé de Chinelo, que com sua
alegria, contagiou toda a galera e tornou
nossa festa muito mais animada.

Eventos Beneficentes

Como diz o bom e velho ditado " a primeira vez a gente nunca esquece". Com a
Feijuca do Sol, não seria diferente. Um evento que surgiu e ganhou forma com dois
meses de muito trabalho.

No dia 14 de setembro, ela enfim, se
concretizou. Recebemos 180 pessoas e o
principal atrativo do nosso evento foi a
sensacional Feijoada feita com muito
amor e carinho pelo nosso presidente
Roberto Moura.

Pensamos em cada detalhe, da organização das mesas ao cantinho para as crianças
brincarem, para que nossos convidados se sentissem super bem acolhidos.
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Gestão Financeira

Ações e Campanhas
Arrecadações /  Doações / 

Patrocínios
Custos da Ação / 

Despesas

Kit Escolar 2019 48.180,12R$                             49.100,66R$                  

Cobertor 2019 12.076,00R$                             7.600,00R$                    

Dia das Crianças 2019 20.574,88R$                             13.175,52R$                  

Pizza do Sol 2019 40.282,58R$                             14.180,94R$                  

Festa Junina 2019 82.095,31R$                             35.132,13R$                  

Feijoada do Sol 2019 22.687,50R$                             9.649,43R$                    

Doação Sócio Solidário 2019 23.352,20R$                             17.768,07R$                  

Compras de Mantimentos e Materiais e, Ações Sociais 22.768,07R$                  

Despesas com estrutura da sede 29.619,83R$                  



Com o coração cheio de amor, falamos que vamos levar amor, mas quando 
saímos de uma visita, o coração transborda, são os voluntários que ganham o 
dia, com um carinho, um sorriso, um abraço ou um olhar, todos sinceros e cheio 
de Alegria!!! 

Quando as pessoas me perguntam "o que é o Dia de Sol?   Sempre digo que é um 
grupo de amigos que se junta para fazer o bem , sem olhar a quem.

O que é o Dia de Sol ?

No Dia de Sol, dedicam um dia para levar amor, carinho e reconhecimento aos
vovôs e vovós dos abrigos de idosos, brincadeiras e colo para as crianças, música e
passeio para os anjinhos cadeirantes dos hospitais de paralisia cerebral.

Sem regras, porém, comprometidos a dedicar seu dia para aquele momento presente.
Muitos voluntários com suas aptidões promovem um carinho especial quando levam
seu amor em forma de música, cantando, tocando algum instrumento, fazendo
mágicas ou brincadeiras divertidas, deixando cada visita, ainda mais especial!!

Convido você a fazer parte desta corrente do bem e assim multiplicar e ter no seu mês, 
um dia divertido e cheio de emoções, momentos únicos de amor incondicional e que 
ficará para sempre no seu coração. O que ninguém tira de nós, é o que guardamos do 
"lado de dentro"!♡

Os voluntários podem escolher, conhecer um abrigo em cada visita, ou muitos
escolhem freqüentar o mesmo em cada mês, pelo carinho e laço que criam
naquele abrigo. Assim, todos são livres, seguindo "a fala do coração". Costumamos
dizer que o mês só começa após "um dia de Sol"!!!

Fabiana Pedroso Macuco, é Coordenadora  Voluntária 
do Grupo Sol desde 2004.
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11 94213 3096

www.gruposol.org.br

instagram: @gruposol

11 2642 6584

contato@gruposol.org.br

facebook/associacaogruposol
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