


PRESIDENTE

Com a ajuda de 
todos os parceiros 
e o empenho das 
nossas equipes, 
conseguimos colher 
os frutos de
várias ações de 
solidariedade.

PALAVRA DA

“

”
SÔNIA FURLAN
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

Se 2020 foi um dos anos mais avassaladores 
da humanidade, podemos definir o ano de 2021 
com a palavra renascimento. Apesar de ainda 
enfrentarmos muitas dificuldades por conta da 
pandemia, as coisas começaram a voltar ao 
normal. Com a ajuda de todos os parceiros e o 
empenho das nossas equipes, conseguimos 
colher os frutos de várias ações de solidarie-
dade.

A Horta da Gente simboliza isso. Bolsistas do 
ReNascer cultivam legumes e verduras que 
alimentam famílias em situação de vulnerabili-
dade e que já recebem a nossa cesta básica. 
Essas famílias destinam seus materiais reci-
cláveis à cooperativa de ex-catadores de lixo. É 
um exemplo de sustentabilidade, que ilustra o 
compromisso de Barueri com a Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

E por falar no programa ReNascer, já são 
quase 100 pessoas que estavam em situação de 
rua e que renasceram para o mundo por meio do 
projeto. Com a autoestima resgatada, eles dei-
xaram de ser invisíveis para a sociedade e estão 
numa condição de vida completamente melhor. 

O sorriso de quem recebe uma oportunidade, 
de quem ganha um agasalho, de quem se 
alimenta de uma doação que arrecadamos, de 
uma criança que ganha um brinquedo de Natal 
ou de uma pessoa que é atendida por alguma 
instituição que ajudamos é o que nos impulsiona 
e faz com que a gente veja que tudo é possível. 
Tudo é possível quando temos amor no coração.

Desejo que em 2022 possamos continuar 
renascendo e que Deus nos abençoe imensa-
mente. Muito obrigada a todos!

“TUDO É POSSÍVEL QUANDO 
TEMOS AMOR NO CORAÇÃO”

ESTIMADOS PARCEIROS



DOAÇÕES
RECEBIDAS
DURANTE
A PANDEMIA

Tudo o que o Fundo Social recebeu foi 
doado rapidamente com transparência 
e seriedade. Em tempos difíceis, a 
solidariedade não faltou: alimentou, 
aqueceu, trouxe dignidade e alento a 
todos que foram auxiliados.

A exemplo do ano passado, o Fundo 
Social de Solidariedade contou com a 
ajuda de centenas de parceiros abnega-
dos que, com suas doações auxiliaram no 
atendimento das necessidades das pes-
soas mais vulneráveis socialmente. Ações, 
eventos e gestos espontâneos permeados 
pela solidariedade resultaram em 257,5 
toneladas de alimentos incluindo as 
recebidas do Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado de São Paulo; 
50.500 máscaras; 10.000 frascos de 
álcool em gel e 2,9 toneladas de pro-
dutos de higiene e limpeza.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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257,5
TONELADAS
DE ALIMENTOS
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Barueri lançou no dia 23 de setembro 
de 2021, o Programa Municipal de Imple-
mentação da Agenda 2030 de Desen-
volvimento Sustentável da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). A 
ideia é articular ações para cumprir as 
metas propostas pelos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Durante o lançamento, foi assinado o 
Acordo de Cooperação 03/2021, realiza-
do pela Prefeitura com o Instituto Artesa-
no para o Desenvolvimento Sustentável.

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
- ODS

|
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A adoção da Agenda 2030 em Barueri foi 
formalizada com a Lei Municipal 2.603, de 24 de 
abril de 2018, de autoria do vereador Reinaldo 
Campos, em que também foi autorizada a 
criação de uma Comissão Municipal para o 
Desenvolvimento Sustentável, que dará suporte 
ao programa.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten- 
tável (ODS) têm 169 metas e são um apelo global 
que visam acabar com a pobreza, proteger o 
meio ambiente e o clima, e garantir que as pes-
soas, em todos os lugares, possam desfrutar de 
paz e de prosperidade.

7

Necessário se faz um registro 
histórico: no dia 22 de março de 
2006, Rubens Furlan assinava com o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNDU), tornando 
Barueri o primeiro município do 
país a assumir os 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Nessa época, o primeiro bairro esco- 
lhido para implantar os objetivos da 
ONU foi o Parque Imperial. Os 17 ODS 
substituem os 8 ODM, cujo prazo de 
execução venceu em 2015.

Durante o lançamento da Agenda 
2030 em Barueri, a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, Sônia 
Furlan, grande defensora da causa 
desde as primeiras iniciativas, falou 
sobre a necessidade de olhar para 
os mais necessitados e garantir que 
todas as pessoas tenham uma vida 
digna. “A erradicação da pobreza 
continua no primeiro lugar, até 
porque é dever do poder público 
lutar para diminuir as desigual-
dades sociais”, declarou.  

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

ANTES



A quarta turma do Programa ReNascer iniciou com 
30 bolsistas que já fizeram os cursos e estão prestan-
do serviços em algumas secretarias municipais e 
também no Parque Ecológico do Tietê. Lá foi montada 
a Horta da Gente.

Lançado em 2018, o Programa ReNascer está 
mudando a vida de ex-moradores de rua, acolhidos 
pela Cáritas – Casa São Francisco de Assis. Idealiza-
do pelo Fundo Social de Solidariedade, beneficiou em 
4 turmas 95 bolsistas que fizeram cursos e atividades 
laborais na Secretaria de Assistência e Desenvolvi-

mento Social, Cepad I e II, e Parque Ecológi-
co. Há parceria da Secretaria de Serviços 
Municipais e de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente.

Além do trabalho, eles participam de 
outras oficinas, caminhadas, exercícios 
físicos e têm acompanhamento de médicos 
e dentistas.

Desde o início do programa, dezenas de 
bolsistas já alcançaram a independência 
financeira. Alguns conseguiram emprego 
no mercado formal de trabalho; 29 estão 
residindo em suas casas e 3 retornaram ao 
convívio da família.

ReNascer|
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Dos 30 bolsistas da 4ª turma do ReNascer, 
23 cuidam da Horta da Gente cultivando verdu-
ras e legumes. A produção de 220 quilos por 
mês é distribuída pela Sads às famílias mais 
vulneráveis socialmente para complementar a 
cesta básica que já recebem. 

Os hortifrútis orgânicos e nutritivos ajudam a 
enriquecer a alimentação dessas pessoas que 
são selecionadas pelo cadastro dos Cras 
mediante avaliação social. Até o final de 
novembro de 2021, 450 famílias eram 
atendidas por mês.

E elas têm uma contrapartida: devem juntar 
todo seu lixo reciclável e trocar pela chamada 
cesta verde. Já esse material é enviado para a 
Cooperyara, uma cooperativa de ex-catadores 
que sustenta dezenas de famílias por meio da 
separação e comercialização do reciclável.

É um ciclo de sustentabilidade, gerando 
renda, respeito, consciência ecológica e muita 
solidariedade.

A Horta da Gente cumpre 11 dos 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Quando aconteceu a 1ª colheita, Sônia Furlan, 
idealizadora do ReNascer e da Horta da Gente, classi-
ficou o dia como especial: “com amor e generosidade, 
nós cuidamos das pessoas em situação de rua. Com 
responsabilidade social, nós capacitamos essas pes-
soas e hoje elas estão produzindo para as famílias 
que mais precisam. Com a consciência de que todos 
devem contribuir para uma sociedade mais justa, 
humana e sustentável, a contrapartida das famílias 
atendidas é a coleta adequada dos materiais reci-
cláveis que serão destinados para a Cooperyara, 
onde mais de 65 famílias que lá trabalham possam 
também ter o seu sustento. Essa é a forma que enten-
do ser a mais generosa de trabalhar. Aquele que você 
tem o olhar humano, solidário, mas também que exige 
responsabilidade social, vontade política e preocu-
pação com o meio ambiente, sempre buscando 
diminuir a desigualdade social e dar oportunidade a 
todos de trabalho e geração de renda”.

11 DE AGOSTO
        1ª COLHEITA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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  ... capacitamos essas pessoas
e hoje elas estão produzindo para
        as famílias que mais precisam.

“
”



Será montada uma horta hidropônica no 
espaço da Horta da Gente. Com aproximada-
mente mil metros quadrados, serão aproxima-
damente 14 mil pés de hortaliças a cada bimes- 
tre (alface, rúcula e temperos). Nos canteiros 
atuais, o solo será preparado para o cultivo de 
raízes e tubérculos. A distribuição dessa pro-
dução seguirá os mesmos moldes atuais. Inicial-
mente a produção deverá atender 7 mil 
famílias por mês com projeção de 12 mil.

Para as pessoas que estão na rua e não 
desejam os serviços de abrigamento da 
cidade, haverá o Banho de Afeto. Com ele, 
será ampliada a abordagem às pessoas 
em situação de rua por meio de um furgão 
adaptado com 2 banheiros com chu-
veiros de água quente. O objetivo é criar 
um vínculo com os atendidos, que poderão 
fazer sua higiene pessoal, trocar de roupa, 
receber alimentação para eles e seus 
animais de estimação. Depois disso, serão 
convidados para a Roda do Cuidar.

A aquisição do furgão está em processo 
de análise no Centro Técnico do Governo 
do Estado de São Paulo e será obtido por 
meio de emenda parlamentar da deputada 
federal Bruna Furlan. A previsão é que 
entre em funcionamento no segundo trimes-
tre de 2022. 

Outra novidade para o local é a cons- 
trução de uma cozinha experimental que 
oferecerá cursos de reaproveitamento de 
alimentos, receitas para diabéticos, hiper-
tensos e cursos de alimentação saudável 
entre outros. O objetivo é atender o maior 
número possível de pessoas vulneráveis, 
devidamente cadastradas e que necessitam 
de uma complementação alimentar. 

Seguindo a linha sustentável adotada 
pelo município, a construção da cozinha ex- 
perimental e do administrativo terão em sua 
estrutura o reaproveitamento de material 
reciclável e os espaços serão abasteci-
dos por placas de energia solar e cap-
tação de água para  reúso. Tudo isso está 
previsto no projeto da Secretaria de 
Serviços Municipais.

EM 2022

BANHO DE AFETO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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No final de setembro foi encerrada a Cam-
panha do Agasalho 2021 “Tudo Novo”. Em 3 
meses, 17.271 famílias foram atendidas com 
agasalhos novos, cobertores ou mantas. A 
exemplo do ano passado, as distribuições nas 
ruas não aconteceram, evitando assim aglome- 
rações. No entanto, como já era feito, as fa- 
mílias vulneráveis socialmente foram indicadas 
pela Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SADS) por meio dos 6 Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e 
Centro de Referência Especializado de Assis- 
tência Social (CREAS), e receberam as roupas e 
cobertores em suas casas. Ao avaliar a cam-
panha liderada pelo Fundo Social com a ajuda 
da SADS, Sônia Furlan comemorou o expressivo 
número de peças novas: “Tivemos a colabo-
ração de muitos parceiros e também a partici-

CAMPANHA
DO AGASALHO

|
pação do exército, por meio do coronel Danilo 
Villela Silva Derré Torres, comandante do 22° B 
LOG e sua equipe, que nos ajudaram a entre-
gar os cobertores nas casas das pessoas. Foi 
uma honra para nós”!

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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Também foram atendidas as famílias identifica-
das pela Sads como socialmente vulneráveis por 
meio dos CRAS, CREAS e Serviço Social; servi-
dores das Secretarias de Serviços Municipais 
(garis), Saúde (serviços gerais) e assistidos da 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (SDPD).

SITUAÇÃO DE RUA
Pessoas em situação de rua que recusaram 

o abrigamento, receberam agasalhos, cober-
tores, forrações e 100 sacos de dormir térmicos 
e impermeáveis, costurados pelo Núcleo de 
Moda especialmente para eles.

Organizações da Sociedade Civil também 
foram atendidas. A Sads adquiriu 20.000 
cobertores e 4.000 mantas e os Núcleos de 
Moda produziram 21.000 peças de roupas. 
Além disso, foram recebidas de doação: 2.316 
mantas; 1.494 forrações e 9.350 peças de 
roupas, totalizando 58.150 peças.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

 58MIL
         PEÇAS

MAIS DE

• APAE;
• Grupo Vida (Asilo);
• Casa da Criança;
• Casa Glorinha;
• Parque da Maturidade
    José Dias da Silva (idosos);
• Cáritas (Casa São Francisco de Assis);
• Casa de Passagem;
• ReNascer;
• Cooperyara;
• Profesp;
• Mães Cuidadoras;
• Paróquia Santa Cruz;
• Cepac;
• Recanto Padre Danilo. 

ATENDIDOS
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O Programa Mães Cuidadoras nasceu de 
uma necessidade: mães de filhos com deficiên-
cia que precisavam trabalhar e cuidar de suas 
crianças. Era preciso pensar em algo que elas 
pudessem fazer em suas casas e gerar renda.

MÃES
CUIDADORAS

|
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A primeira turma deu tão certo que no segundo semestre de 2019 começou o Empório Mães 
Cuidadoras II, com 18 participantes. No início de 2020, aconteceram os primeiros encontros para 
aplicação das aulas teóricas. Com a chegada da pandemia do COVID-19, os trabalhos presenci-
ais foram suspensos, mas o grupo está de volta. As mães estão em processo de capacitação 
gastronômica e também revendo o apoio e suporte técnico da Vigilância Sanitária e Sebrae.

Assim, com o apoio do Fundo Social de 
Solidariedade, de 2017 a 2019 foi realizada 
a primeira edição do programa Empório 
Mães Cuidadoras com 22 participantes. 
Capacitadas integralmente na área da gas-
tronomia, a realidade dessas mães mudou. 
Hoje, elas são o Empório dos Sonhos, micro-
empreendedoras com empresa estabeleci-
da no ramo alimentício. Vendem produtos 
pelas redes sociais. Elas aceitam encomen-
das e elaboram cardápios temáticos para 
datas especiais.

O empório está apoiado na Lei 2.629/18 
de Incubadora Social. A Secretaria de Assis- 
tência e Desenvolvimento Social financia o 
Programa.

Você pode entrar em contato por telefone 
ou pelo Instagram.

EMPÓRIO DOS SONHOS

Contato:
97158-8560

Instagram:
emporio_dossonhos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

MÃES CUIDADORAS II
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Antes da pandemia de Covid-19, havia 3 Núcleos 
que juntos foram responsáveis pela formação de 940 
alunas(os). Em 2021, os Núcleos produziram 21 mil 
peças de roupas distribuídas na Campanha do 
Agasalho. Criaram e confeccionaram uma mochila 
que transforma-se num saco de dormir térmico e 
impermeável idealizado para moradores de rua que 
não aceitam ir para um dos abrigos que a cidade 
oferece. A ideia fez tanto sucesso que serviu de inspi-
ração para muitas cidades.

Durante a pandemia, o trabalho dos Núcleos foi 
reinventado e aperfeiçoado. Com a implantação do 
Espaço Colaborativo, na sede da SADS, eles vêm 
produzindo de forma mais diversa. A cada data 
comemorativa chegam novidades como pijamas e 
macacões para o Dia dos Pais, jogos de mesa de 
Natal, nécessaires e aventais. Peças únicas com muito 
capricho e bom gosto.

NÚCLEO
DE MODA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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Os Núcleos de Moda começaram a ser 
criados em 2005, quando Sônia Furlan, presi- 
dente do Fundo Social de Solidariedade de 
Barueri, pesquisando a vocação do município 
encontrou na moda uma oportunidade. Os 
espaços escolhidos para as aulas foram 
cuidadosamente planejados de acordo com 
a orientação do Senai, que foi responsável 
inclusive pela capacitação dos professores. 
No dia 30 de setembro de 2005 seria inau-
gurado o primeiro Núcleo de Moda, no 
Parque Imperial. De lá para cá, os Núcleos 
cresceram e se profissionalizaram. A certifi-
cação de todos os cursos é feita pelo Senai. 
Pouco depois de sua implantação, os Núcleos 
de Moda foram de extrema importância para 
a Campanha do Agasalho. As alunas que 
precisavam fazer um estágio, confecciona-
vam moletons novos que seriam distribuídos 
para a população mais vulnerável social-
mente. Para isso, elas recebiam uma bolsa 
auxílio de meio salário mínimo. Um ciclo de 
solidariedade.

Estão em andamento reestruturações 
para os Núcleos de Moda. Um novo equipa-
mento entrará em funcionamento no Centro 
de Capacitação Profissional e Lazer (CCPL) 
Abade Gonzaga dos Santos, localizado no 
Jardim Flórida/Califórnia.

Levar cursos de geração de renda e op- 
ções de lazer para os bairros mais vulne- 
ráveis sempre foi uma das preocupações do 
Fundo Social. Isso já foi feito em outras 
gestões com muito sucesso e contando com 
parcerias importantes de secretarias munici-
pais como Cultura, Esportes e Assistência e 
Desenvolvimento Social (SADS).

Em 2022, o CCPL do Jardim Flórida con- 
tará com o 4° Núcleo de Moda que ofere-
cerá o curso “Costureiro de Máquina Reta 
e Overloque” para 40 pessoas (20 pela 
manhã e 20 à tarde). As aulas terão início no 
dia 2 de fevereiro e duração de 3 meses.

O Núcleo do Vale do Sol também será 
transformado. A partir de março, do ano 
que vem ele funcionará como uma con-
fecção, ou seja, será um local de trabalho 
para as alunas que já estão formadas. Lá, 
elas terão um espaço para gerar renda. 
Não serão ministrados mais cursos naquele 
espaço. Atualmente, o Núcleo do Vale do 
Sol está passando por uma reforma.

COMO SURGIRAM?

EM 2022

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Em abril de 2021, a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
(SADS) e o Fundo Social de Solidarie-
dade ganharam o Espaço Colaborati-
vo. A maioria das pessoas que conhe-
ceu o local diz que “nem parece que 
estamos dentro de um prédio público”. 
Mas ele abriga uma proposta muito 
maior que a elegância: a sustentabili-
dade dos projetos e programas idea- 
lizados pelo Fundo Social. O Espaço foi 
construído pela Secretaria de Serviços 
Municipais e funciona no prédio ao 
lado da sede da SADS, na Avenida 26 
de Março, 1.125.

ESPAÇO
COLABORATIVO

 / BAZAR|
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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O Espaço abriga um bazar permanente 
onde são comercializadas algumas doa- 
ções que o Fundo Social de Solidariedade 
recebe, como roupas e calçados usados 
e seminovos. Como a Campanha do Aga- 
salho só distribui roupas novas, as do- 
ações são vendidas a preços acessíveis. 
A arrecadação é direcionada para a 
compra de tecidos (moletons) que serão 
transformados em agasalhos pelo Núcleo 
de Moda.

Além do bazar, o espaço conta com 
salão de beleza, oficina de costura e delí- 
cias da gastronomia. Tudo usado como 
fonte de renda para alunos, ex-alunos e 
participantes dos projetos do Fundo Social.

|
MUITAS OPÇÕES

A oficina de costura para pequenos 
consertos será utilizada por ex-alunas do 
Núcleo de Moda. O Empório dos Sonhos 
comercializa sua produção gerando renda.

As pessoas selecionadas dos progra- 
mas receberão pelos trabalhos executa-
dos, além de contarem com o forneci-
mento de insumos oferecidos pela SADS e 
Fundo Social.

Com a pandemia de Covid-19, o Espa- 
ço Colaborativo permaneceu fechado, 
mas aos poucos implementará todas as 
atividades.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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Liderada pelo Fundo Social de Solidariedade,
a campanha é realizada desde 2006.

Madrinha da Corrente do Bem em Barueri, Sônia 
Furlan reuniu no final de agosto todos os colabora-
dores para comemorar: “antes do período de pan-
demia, fazíamos a campanha com os cofrinhos e 
desde o ano passado, o trabalho foi realizado de 
outra forma, com diferentes ações. Mesmo 
assim, nunca pensamos em não fazer e não tería-
mos condições sem a colaboração de parceiros. 

Sempre digo que certas instituições não 
estão em nosso município, mas ajudam 

nossa gente e a AACD é uma delas”.

Cristofer Muller, gerente de Cap-
tação de Recursos e Relações Insti-
tucionais da AACD disse que “a ajuda 
do município de Barueri impacta de 
forma expressiva e o dinheiro 
arrecadado é responsável por 
milhares de atendimentos”.

INSTITUIÇÕES QUE NÃO ESTÃO NA NOSSA CIDADE,
MAS CUIDAM DE NOSSA GENTE.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI

Pouco mais de dois meses
da Campanha Corrente do Bem
em Barueri renderam à AACD:

R$ 98.426,75

20



INSTITUIÇÕES QUE NÃO ESTÃO NA NOSSA CIDADE,
MAS CUIDAM DE NOSSA GENTE.

 O McDia Feliz é um dos maiores movimentos 
em prol ao combate do câncer infantil. A parce-
ria de Barueri com o GRAACC começou em 2008 
e já beneficiou muitas crianças e adolescentes.

A cidade vendeu antecipadamente 19.505 
tíquetes que dão direito a um lanche Big Mac, 
somando R$ 331.585,00. Outros R$ 20.920,00 
foram fruto da venda dos produtos promocio-
nais da Campanha McDia Feliz. O montante 
ultrapassou números dos anos de 2010 e de 
2012, época em que a cidade contava com o 
Movimento Barueri Sou do Bem e batia consecu-
tivos recordes de vendas de tíquetes.

Ao anunciar o resultado numa loja do 
McDonald’s, a presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Sônia Furlan declarou: “todos os 
anos nos empenhamos para ajudar essa ins- 
tituição tão importante para nossa cidade”. 
Agradeceu a todos que colaboraram de alguma 
forma e ressaltou que lanches foram doados 
para atender instituições e até as pessoas em 
situação de rua comeram o Big Mac.

Tammy Allersdorfer, superintendente de 
Desenvolvimento Institucional do GRAACC agra-
deceu: “vocês estão fazendo a diferença na 
vida dessas pessoas, tanto para nossos paci-
entes do hospital quanto para as pessoas
que vocês deram os tíquetes”. Emocionada,

Tammy declarou que dos 30 anos de GRAACC, 
a cidade de Barueri caminha junto em metade 
dessa história: “vocês fazem parte da cura real 
de tantas crianças e adolescentes. Obrigada".

A deputada federal Bruna Furlan comemo-
rou o resultado e fez um anúncio: “Vou dobrar o 
valor dos tíquetes através de emendas parla-
mentares. É uma honra colaborar e contribuir 
com esse trabalho maravilhoso de vocês”. 
Para ela, “Em Barueri, as ações em prol de 
instituições como o Graacc são permanentes. 
É um privilégio poder ajudar de alguma forma 
essas crianças e seus familiares”.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

O VALOR FOI REPASSADO PELA
CIDADE DE BARUERI AO GRAACC
NO DIA 23 DE OUTUBRO.

R$ 352.505,00
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A tradicional campanha de doação de um 
dia de salário dos servidores foi alterada 
este ano. A presidente do Fundo Social, 
Sônia Furlan elaborou carta aos funcionári-
os explicando que num período difícil “as 
instituições que sempre ajudamos preci- 
sam mais do que nunca de nossas cam-
panhas. Este ano, pelas dificuldades que 
todos enfrentam, inclusive vocês, repensa-
mos a forma de socorrê-las”.

Em vez de doar um dia do 13º salário, o 
servidor contou com outras opções caso 
desejasse auxiliar AACD, APAE de Barueri, 
GRAACC ou RAINHA DA PAZ.

DOAÇÃO DE
UM DIA DE SALÁRIO

As instituições
que sempre
ajudamos

precisam mais
do que nunca

de nossas
campanhas.

”

“

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI

ESTE FOI O RESULTADO:

TOTAL GERAL: R$ 61.186,13

AACD R$ 12.896,11

APAE R$ 14.131,65

GRAACC R$ 23.503,46

RAINHA DA PAZ R$ 10.654,91

AS ALTERNATIVAS FORAM:

• R$ 10,00

• R$ 30,00

• R$ 50,00

• R$ 80,00

• R$ 100,00

• Um dia do 13° salário
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

SALDO EM CONTA EM 01/12/2020

RENDIMENTOS ATÉ 31/12/2020

DOAÇÕES ATÉ 31/12/2020

TOTAL DA RECEITA

DESPESA 

TOTAL DESPESA

RECEITA MENOS DESPESA

SALDO EM CONTA EM 31/12/2020

R$ 233.825,07

R$ 286,97

R$ 0,00

R$ 234.112,04

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 234.112,04

R$ 234.112,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2020
BANCO DO BRASIL - AG. 1529-6- C/C Nº 100157-4 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI

BANCO DO BRASIL - AG. 1529-6- C/C Nº 100157-4 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI

SALDO EM CONTA EM 01/01/2021

RENDIMENTOS JAN. A NOV./ 2021

DOAÇÕES 2021

TOTAL DA RECEITA

DESPESA (NÚCLEO DE MODA)

TOTAL DESPESA

RECEITA MENOS DESPESA

SALDO EM CONTA EM 30/11/2021

SALDO P/ DEZ 2021 E/OU ANUAL DE 2022

R$ 234.112,04

R$ 6.884,28

R$ 107.436,00

R$ 348.432,32

R$ 18.150,00

R$ 18.150,00

R$ 330.282,32

R$ 330.282,32

R$ 330.282,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL/2021

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI – GESTÃO 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021
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* Théo é um bebê com uma doença rara chamada Atrofia Muscular 
Espinhal (AME) cujo medicamento custa 12 milhões de reais. Além do 
valor integral das vendas de dezembro do bazar, foram depositados na 
conta dos pais da criança + R$ 18.780,00, totalizando R$ 33.007,50. Os 
recursos foram obtidos através de ações das secretarias municipais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ESPAÇO COLABORATIVO

R$ 104.269,88
(até 20.12)

BAZAR DO ESPAÇO
COLABORATIVO
E OUTRAS AÇÕES: SALDO

R$ 77.722,08

Móveis e utensílios para as casas
dos Integrantes do ReNascer R$ 8.420,00

ReNascer R$ 8.875,42

Despesas pessoas em situação de rua R$ 1.704,50

Despesas Núcleo de Moda R$ 12.059,71

Bazar do Espaço Colaborativo
em prol do bebê Théo* (dezembro) R$14.227,50

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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NOSSOS PARCEIROS:

22° Batalhão Logístico Aeromóvel
22º Batalhão Logística Leve
Academia Primax 
Acib - Associação Comercial
e Industrial de Barueri
Aline Camargo
Amanda Donha
Amélia Cioccia
Ana Maria Gurniak
Anderson Roberto Dias
Angela Marilane de Souza E Silva
Antonio Carlos de Lara Nunes
Arena Barueri
Atos com Amor
Attend Ambiental S/A.
Atuarte Cabelereiro 
Bel Col Cosméticos
Caetano Romanzini de Albuquerque
Campo Dourado
Casa Filantrópica 3 Poderes
Cásio Paulino
CEDECC
Célia Regina Gatti
Centro de Diagnóstico
Centro Empresarial Itaquiti
Centro Terapêutico Mundial
Cibeli Freire
Claudia Marcia Vieira
Cleide Furlan
CNA - Escola de Inglês
Colégio Chalupe
Colégio Leonardo da Vinci Anglo
Condomínio Reserva do Alto
Consigáz Barueri
Construtora Dubai
Corteva Agriscience 
Cortex Academy
Cosmoquímica
Cris Maczka - Bazar Alphaville 
Cristina Fiorita
CSU
Damaris Martins Winanel
Daniela Teodoro
Du Chapeu Casa e Presentes 
Eduardo Augusto Azevedo da Rocha
Elaine Inácio Pereira
Eliana Arruda
Elisabeth Verardi
Embalagens Jaguaré
Emerson Lima
Eunice Novaes Pereira
Evangelina Lima de Jesus
Evany Leitão  

Ezio Reis
Fabiana Cervieri
Fatima Crestani
Fernanda Primo
Fernanda Silva Miranda
Filhos da Luz 
Fundo Social de São Paulo
Gilberto Ferreira Lima 
Grupo MPR
IBRAGESP
- Instituto Brasil de Gestão Pública
Inês Marteli  
Ingrid Carvalho
Instituto Alcançando Vidas
Irene Maciejewsky
ITB – Brasílio Flores de Azevedo
– Alunos da 3º Série
Ivette Arguelles
Jessica Ciz
Jordânia Silva
Juliana Rodrigues
Karina e Susi Magro
Karina Fontelis
Keu Cabelereiro
Kicaldo Alimentos 
Kids Place 
La Serenissima
Latifa Kadri
Leroy Merlin
Lili Damasceno
Liv Up  
Livio Luisi
Loana Alonso 
Loilhana Alonso
Lucia de Fátima Araujo Cardoso
Lucila Kremer
Mais Laser
Marcelo Ferraro
Marcia Alterparmakian
Marcia Helena Dourado
Marcio Alves Piraro
Marco Aurélio Bispo
Maria Angerleide F. B. Alves
Maria Tereza Walmory Silveira
Mariana Belem
Marilene Murino Couto Teixeira
Marisa Alonso
Marly da Conceição Ramos
Melina Fonseca
MENINONAS S.A 
- Solidariedade e Alegria
MG4 - Lavanderia
Mitsubish Eletric do Brasil 
Com e Serv Ltda

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

MK Mondial Eletrodomésticos S.A.
Modena Incorporadora
Multialloy Metais e Ligas Ltda
Neli Rodrigues da Silva
Neto Amorim
New Magic Confecções Ltda
Niponflex 
Noratha Participações Ltda 
Ophicina dos Calçados
Osmar Takami
Perpétua do Socorro
Philipe de Almeida
Printi- FM Impressos Personalizados
R&R Vet
Raphael Campestrini
Rede OK 
Renata Bizarri Amadeu
Rodrigo Faro e Vera Viel
Rodrigo Leal de Barros
Rosa Maria Leal de Barros
Rothoplas
RRvet
Sandra dos Santos Gonçalves
Sandra Sella Sandra Ferraro
Sarita Oliveira
Seiko Epson Corporation  
Sequóia Hotel
Sergio Amoroso
Sergio de Souza Luiz
Shopping da Utilidade
Shopping Flamingo
Shopping Iguatemi
Sodimac
Sonia Santos
Soraya Sanches
Supermercado São Vicente
Supermercados Cavicchiolli
Tamires Furlan e Família
Tarcisia Marques Porto
Tatiana Galiano
Tatiane Magalhães
Telhanorte
Thays de Jesus Marcelino
Thércia Duarte
Thiago Lopes Vilela
Tramontina Sudeste S/A.
Valéria Zaccariotto
Vanessa Rechi Almeida
Victor Henrique Pesquira
Ville Du Vin - Shopping Iguatemi
Viviane Moura 
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Secretários e servidores
     Chefia de Gabinete do Prefeito
     CIT - Centro de Tecnologia e Inovação
     FIEB
     Ganha Tempo
     Ipresb

Servidores e Vereadores da Câmara 
Municipal de Barueri

Secretaria de Administração
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Secretaria de Comunicação
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Secretaria de Educação
Secretaria de Esportes
Secretaria da Família
Secretaria de Finanças
Secretaria de Governo
Secretaria da Habitação
Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho
Secretaria da Mulher
Secretaria de Negócios Jurídicos
Secretaria de Obras
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente
Secretaria de Relações Institucionais
Secretaria de Saúde
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana
Secretaria de Serviços Municipais
Secretaria de Suprimentos 

SECRETARIAS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE BARUERI
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