ALIANÇA DE MISERICÓRDIA

MÃOS

À OBRA

Aliança de Misericórdia é uma associação civil de natureza
filantrópica, fundada no ano 2.000 na cidade de São Paulo e
nasceu com o objetivo de atingir os mais pobres dos pobres,
marginalizados e fragilizados por sua própria trajetória. Está
presente em 58 cidades de 7 estados brasileiros e em 23
cidades de outros 7 países :

BRASIL

PORTUGAL

ITÁLIA

BÉLGICA

POLÔNIA

RÉPUBLICA
DOMINICANA

VENEZUELA

MOÇAMBIQUE

As atividades e ações desenvolvidas pela entidade têm
finalidades assistenciais, socioeducativas e culturais, visando
a formação integral da pessoa a nível humano, espiritual e
social e a promoção do homem como um todo, sem distinção
de pessoas. São 26 as unidades nas quais são atendidas
diariamente mais de 6.500 pessoas nos vários projetos sociais
e serviços de acolhimento sendo, 10 Casas de Acolhida para
adultos e idosos vindos de situação de rua e mais 14 Projetos
Sociais que atendem desde crianças a adultos e idosos em
situação de rua e vulnerabilidade social.

Todas as ações da Aliança de Misericórdia
estão em pleno funcionamento de acordo com
seu Estatuto e reconhecidas pelas credenciais:

I.E.:
Isenta
CEBAS
Nº 71000.111374/2010-88
CCM:
3.040.306-5
INSS:
248442004-21001030
SEADS:
Nº de inscrição: 5557
COMAS: Inscrição nº: 182/2011
CMDCA: Inscrição nº1081/2004
CNAS:
Registro nº 0624/2005
SAS:
Registro nº 26.1215
CEAS:
Resolução nº 212, de 4 de dez. de 2007
UPM:
Decreto nº 47.245, de 28 de abril de 2006
UPE:
Decreto nº 49.188, de 23 de nov. de 2004
ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITO HUMANOS EM 28.07.2014

UM CENÁRIO NÃO TÃO COLORIDO...

+
DE 1.600

COMUNIDADES VULNERÁVEIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO

426

COMUNIDADES EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE

23.973

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VIVENDO NAS RUAS

O estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil na estimativa
feita pelo IBGE em 2015, está em primeiro lugar em número
de comunidades vulneráveis no país. As primeiras comunidades
paulistanas datam da década de 1940 e hoje já são mais de 1.600
as chamadas residências irregulares ou cortiços.

Só nas regiões Norte e Oeste da cidade de São Paulo
contabiliza-se 426 comunidades em situação de vulnerabilidade
social extrema, onde ressaltamos as sub-regiões Brasilândia,
Pirituba e Jaraguá, abrangência em que o Projeto pretende
alcançar. Estudos realizados pelo SEHABI/2010, revelam
que a subprefeitura de Freguesia do Ó tem quase 40% das
comunidades da região Norte e só Pirituba abrange 43% do
total na região Oeste.

Segundo o Censo realizado em 2011 pelo Governo Federal, já
se contabilizavam 23.973 crianças e adolescentes vivendo nas
ruas. São Paulo ficou em segundo lugar, com 4.751 crianças, só
perdendo para o Rio de Janeiro com um número de 5.091. Boa
parcela dessas crianças provém destas diversas comunidades
vulneráveis, de diferentes situações, sendo assim, fazem-se
necessárias ações preventivas.

O LOCAL
A Aliança possui um terreno de 24.000 m² em Pirituba, região com alta
concentração de comunidades vulneráveis, como Jardim Botuquara, Parque
de Taipas, Jd. Rincão e Brasilândia. Pensando nessa demanda, quando adquirido
em 2004, imediatamente já se iniciaram os trabalhos com as crianças da região e
com as crianças vindas de situação de rua. Nos primeiros anos, chegou a acolher
100 crianças e depois, com o tempo, o trabalho foi sendo reestruturado, até
que em 2011 foi realizado o primeiro convênio junto à Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social. Ao longo destes 13 anos, passaram pela
chácara mais de 1.000 crianças.
Dentro desse espaço, chamado Casa Naim, deu-se início, em 2011, ao Núcleo
Educacional São Felipe Neri, para apoio aos atendidos no contra turno escolar,
com o objetivo de promover a educação complementar e social das crianças. Em
conjunto com a escola regular e a partir da realização de atividades pedagógicas,
socioeducativas e culturais, o Núcleo Educacional busca contemplar a sociabilidade,
raciocínio lógico, habilidades linguísticas e artísticas destas crianças.
Hoje no terreno funcionam o SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes), com capacidade para 20 crianças, o Escritório
Administrativo do espaço e o Núcleo Educacional.
Assim, neste espaço privilegiado, nasce o Mãos à Obra!

O PROJETO MÃOS À OBRA
O Projeto Mãos à Obra será um lugar de educação, formação profissional, apoio, proteção e
prevenção para crianças e adolescentes.
O objetivo é oferecer um espaço atrativo e humanizado de educação, convivência, esporte,
cultura e artes para instruir, motivar, desenvolver habilidades e preservar crianças, jovens e suas
famílias. Além disto, tão importante quanto, é criar oportunidades de inclusão destes jovens no
mercado de trabalho.
Atuando principalmente por meio de ações integradas e multidisciplinares, buscará desenvolver
cada atendido nos aspectos: cognitivo, intelectual, físico, psíquico e social.
“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”.
(Paulo Freire)

Complexo de qualificação Profissional e Comercial
Complexo Comunitário
Complexo Cultural e Esportivo
Complexo Educacional

FRENTES DE ATUAÇÃO
- Qualificação Profissional: Composta por
cursos nas áreas de gastronomia, tecnologia,
administração e manutenção, além de um
núcleo educacional que funciona como
reforço escolar;
- Cultura e Esporte: Serão oferecidas aulas
de dança, artes e esportes;
- Comunitário: Espaços de convivência e
lazer para a comunidade.

COMPLEXO DE QUALIFICAÇÃO
Os cursos de qualificação profissional de jovens
e adultos terão curta duração, dando enfoque
aos aspectos práticos da profissão e terão alta
taxa de empregabilidade, pois atenderão às
necessidades do mercado profissional. O objetivo
é ampliar oportunidades de inclusão no mercado
de trabalho.

COMPLEXO COMUNITÁRIO
A carência de oferta de espaços comunitários na
região é uma realidade.
Momentos de lazer, interação e manifestações
culturais farão parte da oferta a ser realizada pelo
Mãos à Obra, propiciando uma convivência social
saudável.

COMPLEXO CULTURAL E ESPORTIVO
As atividades artísticas e esportivas possuem papel
fundamental no desenvolvimento cognitvo, afetivo
e motor da criança. Com isso, serão oferecidas aulas
de dança, teatro, artes marciais, artes plásticas e aulas
de música, além de modalidades esportivas como,
futebol, basquete, vôlei, handball, entre outras,
que colaborem para o desenvolvimento físico, na
capacidade de interação social e na consolidação
de valores éticos e morais.
Essas atividades serão disponibilizadas a crianças
e adolescentes independentemente de sua
participação em outras atividades do projeto,
de acordo com a capacidade de vagas.

COMPLEXO EDUCACIONAL
O Núcleo, já existente, continuará oferecendo
reforço escolar a fim de garantir uma boa
formação aos educandos, tanto dos cursos
de qualificação como aos participantes
das atividades esportivas e artisticas, que
apresentarem defasagem de aprendizagem.

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Visando a organização e eficiência do projeto, este contará com dois eixos de acompanhamento:

A ALIANÇA

• Auditoria externa realizada por Tozzi Associados, como já realizada nos
72 Centros de Custos da entidade;

• Acompanhamento rigoroso de cada Projeto por meio de Relatórios específicos exigidos
pelo setor Público e Privado;
• Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

O
MÃOS
À OBRA

• Comitê Gestor;
• Relatórios mensais;
• Cronograma de execução.

QUAL SERÁ A PINTURA FINAL?

O projeto visa lançar, dentro de um período de 5 anos, os seguintes resultados:

200

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS NO NÚCLEO
EDUCACIONAL

750

JOVENS ATENDIDOS NA
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

320

CRIANÇAS, ADOLESCENTES
E JOVENS ATENDIDOS
EM ATIVIDADES DE
ESPORTE E LAZER

- Possibilitar um espaço para a convivência e o lazer da Comunidade de Taipas e entornos;
- Oferecer ensino de qualidade reconhecido por instituições de educação e empregabilidade;
- Ter uma empregabilidade de 15% dos alunos nos cursos de qualificação profissional.

MAS COMO PARTICIPAR?

Você já imaginou investir de forma a levar esperança e alegria onde há somente
carência e abandono?

FORMAÇÃO DE UM GRUPO
DE REFERÊNCIA

PARTICIPAÇÃO INTELECTUAL

PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DE
COTAS E VINCULAÇÃO DA
IMAGEM DA EMPRESA

Criação de networking
de pessoas e empresas
que possam contribuir na
construção e realização
deste projeto.

Colaborando no corpo
administrativo e de
planejamento do projeto,
ampliando ideias e
agregando conhecimento.

BANCO ITAÚ
Ag. 0036/C.C: 9136-1
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA
DE MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.186.468/0001-73

ALIANÇA DE MISERICÓRDIA
Rua Avanhandava, 616 - Bela Vista - São Paulo - SP - 11 3120-9191 / 99831-9207
maosaobra@aliancasocial.com.br
www.misericordia.com.br

