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1. Identificação da Instituição: 
 
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ONG AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO 
Nome Fantasia: ONG AMIGOS UNIDOS PELO AMOR 
CNPJ: 28.103.789/0001-25 
Endereço: Rua Alzira Rocha da Silva, 964 
Bairro: Parque Suburbano - CEP: 06663-460 
Cidade: Itapevi/SP 
Tel.: (11) 4774-5369 ou (11) 96850-3785 
E-mail: ongunidospeloamor@gmail.com 

 
Registros: 
INSCRIÇÃO NO CMAS/ITAPEVI Nº 43 
INSCRIÇÃO NO CMDCA/ITAPEVI Nº 47 
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Lei nº 2.609/18 
 
Representante Legal: 
Nome: TELMA FERREIRA DE AQUINO SILVA 
Cargo: Fundadora e Presidente 
Identificação do responsável técnico: ANDRÉIA APARECIDA DE SOUZA FIGUEIREDO 

Formação: SERVIÇO SOCIAL | CRESS: 59.814 
           
Tipo de Proteção: Proteção Social Básica 

 

1.1. Números de Atendidos: 
 
Assistência Social: 100 famílias 
Educação/Cultura: 250 crianças 
 

1.2. Público-Alvo: 
 
Crianças e jovens de 3 a 17 anos 
 

1.3. Período de Atendimento: 
 
De Segunda à Sábado, das 8h às 16h 
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2. Nossa Missão: 
 
Resgatar a dignidade das pessoas, inclusive de crianças, mulheres e jovens, promovendo a 

transformação do meio social. 
 

2.1. Nossa Visão: 
 
Servir nossa comunidade criando estratégias para a transformação social que correspondam 

às suas necessidades, compartilhando-as ativamente com organizações e o poder público em âmbito 
nacional. 

 

2.2. Nossos Valores: 
 
Desenvolvemos atividades socioeducativas, trabalhamos em prol de crianças, adolescentes, 

bem como de suas famílias, contribuindo para a promoção humana das pessoas envolvidas, visto que 
se encontram expostas á situação de vulnerabilidade social, vítimas de abandono, exploração sexual, 
violência doméstica e trabalho infantil. 

 

2.3. Metodologia: 
 

▪ Acolhimento; 
▪ Entrevista; 
▪ Inserção ao projeto; 
▪ Visita social domiciliar; 
▪ Atendimento individual e grupo; 
▪ Encaminhamentos a Rede de Serviços Sócio assistenciais; 
▪ Ética nas relações e no exercício das atividades; 
▪ Respeito à diversidade humana; 
▪ Promoção do exercício da cidadania; 
▪ Comprometimento com a causa; 
▪ Excelência no trabalho. 

 

2.4. Impacto Social: 
 

✓ Redução das violações dos direitos sócio-assistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
✓ Orientação e proteção social a famílias e indivíduos; 
✓ Acesso a serviços sócio-assistenciais e das políticas públicas setoriais; 
✓ Identificação de situações de violação de direitos sócio-assistenciais; 
✓ Melhoria da qualidade de vida das famílias. 
✓ Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
✓ Aumento de acessos a serviços sócio-assistenciais e setoriais; 
✓ Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com 

plena informação sobre seus direitos e deveres; 
✓ Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de 

drogas. 
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3. Finalidades Estatutárias: 
 
ESTATUTO SOCIAL DA ONG AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO 
 
Capítulo l 
Da denominação, Sede e Fins 
Artigo1º - AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO é uma associação civil de direito privado, constituída por 
pessoas físicas sem fins lucrativos ou econômicos, com duração e por tempo indeterminado, com 
sede e foro na cidade de Itapevi – Estado de São Paulo, à Rua Alzira Rocha 964, Parque Suburbano, 
cujas atividades, gestão, administração e representação, reger-se-ão pelo presente Estatuto e pela 
legislação em vigor. 
 
Artigo 2º - AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO em consonância com a Lei Orgânica da Assistência e nos 
termos da Resolução CNAS/n.16/2010 é uma Entidade de atendimento, de assessoramento, de 
defesa e garantia de direitos, voltada a atenção social em todas as suas formas.  
 
Capítulo II 
Objetivo Social 
 
Artigo 3º AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO, tem por finalidade a execução de serviços de proteção 

básica e no exercício de suas atividades seus serviços serão voltados a convivência familiar e social, 
fortalecendo vínculos, com serviços de proteção e atendimento integral à família e todos os seus 
membros nos termos da Resolução CNAS n.109/09 tem por objetivo promover a população carente 
de todas as idades, no seu aspecto físico, social e espiritual, sem distinção de raça, credo político ou 
religioso ou quaisquer outras formas de disseminação (Constituição da República Federativa do Brasil 
- Titulo l, art. 3, inciso IV) tendo com a missão “resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo 
a transformação do meio social”. 
 
Parágrafo Primeiro - Em cumprimento à sua finalidade prestara atendimento de forma continuada, 
permanente planejada serviços, programas ou projetos, dirigidos as famílias e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e, ou, fragilização ou rompimento de 
vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social, nos termos da lei n° 8.742/93. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Desenvolver a autonomia e potencialidades das crianças e adolescentes.   
- Promover o fortalecimento de vínculos familiar e comunitário. 
- Orientar na garantia de direitos. 
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4. Apresentação do Projeto: 
 
A ONG AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO, conhecida pelo nome fantasia AMIGOS UNIDOS PELO 

O AMOR foi fundada pela Telma moradora da comunidade que juntamente com outros moradores 
de longa data deste Município, observou a necessidade de um serviço voltado para crianças e 
adolescentes que vivem em situação de extrema vulnerabilidade sócio econômica sendo assim foi 
constituída em 02/07/2016 e hoje com a sede na Rua Alzira Rocha 964, Parque Suburbano – 
Itapevi/SP. 
 

4.1. Diagnóstico da Área: 
 
A ONG AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO atua no município de Itapevi e região e que engloba 

os bairros Parque Suburbano 1 e 2 em áreas livres dos bairros adjacentes. 
 

Diante desta realidade, este serviço busca ser uma alternativa e um espaço acolhedor para 
estas crianças, adolescente e familiar, oferecendo um atendimento qualificado na garantia de seus 
direitos. 

 
As famílias atendidas são em maioria, compostas de três membros ou mais, sendo um deles o 

genitor/genitora, ou responsável legal, são enquadradas de acordo com o Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS como famílias em situação de vulnerabilidade 
social em decorrência de pobreza e são assistidos por Programas de Transferência de Renda estaduais 
e federais. Possuem baixa escolaridade, sendo que a maioria estudou somente até o quarto ano do 
primeiro ciclo do ensino fundamental e a maioria atuam no mercado informal. 
   

4.2. Síntese dos Serviços, Programas Realizados no Município: 
 
A entidade atende crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social e para atender a missão, atua com programas e projetos fomentando o 
desenvolvimento humano e a intervenção comunitária. 

 
Nossos projetos têm como objetivo mudar a trajetória da comunidade para o bem e torná-los 

bons cidadãos. Orientamos sempre com a intenção de não serem presas fáceis do mundo das drogas, 
e não abandonarem os estudos. Mantemos e cobramos disciplina, respeito e organização para 
entenderem que viver em sociedade e com regras é fundamental em nossas vidas. 

 
Este projeto busca atender de forma gratuita crianças e adolescentes que vivem em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica estendendo aos seus familiares e a todos que buscarem 
espontaneamente o serviço, com ênfase sempre no fortalecimento de vínculos familiares. 

 
Os atendidos contaram com uma equipe multidisciplinar formada por Psicólogos, Assistente 

sociais, Advogados, Pedagogos e educadores assistencial e voluntários, que irão trabalhar as 
necessidades de cada atendido. Sendo que o atendido terá acompanhamento de acordo com suas 
demandas através de visitas domiciliares, atendimentos individual e em grupos, e se houver 
necessidade encaminhamento aos Órgãos Públicos Municipais. 
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Estas ações estão divididas em 2 grupos: 
 

a) Educação e Cultura: Programas como Oficina de Pintura em tecidos, Oficina de Artesanatos, 

Dança e Gestos, Aulas de música (violão), Capoeira e Reforço escolar. 
 

b) Assistência Social: Conforme preconizado no SUAS – Sistema Único de Assistência Social as 

famílias atendidas na Área de Assistência Social são consideradas Proteção Básica, onde os 
vínculos familiares estão fragilizados, atendemos crianças e famílias: vítimas de violência 
doméstica; abuso sexual; trabalho infantil; risco ou envolvimento com a criminalidade; uso de 
álcool e drogas. 

 
Importante ressaltar que os projetos possuem caráter prioritariamente voltado para a 

inclusão e desenvolvimento social. 
 

4.3. Exemplos de Atividades Desenvolvidas na ONG: 
 

✓ Aula de Capoeira/Karatê: 
A nossa Aula de Capoeira engloba a dança e permanência da Cultura, não somente a teoria do 

que é e, do para quê, mas sim disciplinando crianças tirando-as das ruas e mostrando que a cultura 
ainda é viva. 

 
✓ Aula de Crochê: 

Outra técnica do artesanato feito com linhas e agulhas, que trabalha o lado psicomotor da 
criança, tornando-se uma terapia para todos os alunos participantes. 
 

✓ Aula de Dança e Gestos: 
O curso de Dança e Gestos é uma atividade que traz muitos benefícios a saúde de todos, 

principalmente às criança e ao adolescente. 
 

✓ Aula de Música (Violão): 
A nossa aula de violão fornece entretenimento contínuo aos alunos onde é possível sentir paz 

na alma através da música. Da maior há menor idade e como a psicologia diz “a música tem o poder 
de fazer bem para a nossa alma. 

 
✓ Oficina de Artesanatos: 

O artesanato é utilizado como uma das ferramentas que mais beneficia o ser humano. A ONG 
AMIGOS DO BEM DE CORAÇÃO acolhe crianças e jovens antes do período escolar para trabalhar essas 
atividades. 
 

✓ Oficina de Pintura em tecidos:   
O objetivo é desenvolver nos adultos e nas crianças e adolescentes o potencial criativo, 

buscando alternativas e revelando talentos. A pintura pode ser entendida como uma oportunidade 
de renda para os adultos, onde todos descobrem suas próprias aptidões, além de ser um 
autoconhecimento e estímulo para o cérebro através de técnicas e procedimentos ensinados. 
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✓ Reforço Escolar: 
Nossas aulas de Reforço Escolar são direcionadas para aquelas crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem durante as aulas regulares, com acesso a essas aulas de reforço a 

criança passam a ter maiores chances de melhoria em sua formação, tendo um aprendizado muito 
mais completa. 
 

✓ Terapia Comunitária com as Mulheres: 
Desenvolvido pela ONG Amigos Unidos Pelo o Amor, esse projeto tem objetivo uma roda de 

conversa entre mulheres, para trocar experiências, elevar autoestima. São encontros quinzenais onde 
através do acolhimento identificamos a necessidade do grupo, direcionando e orientando a ONG os 
planos que podem ser inseridos em benefícios das participantes. 
 

5. Parcerias e grupos de cooperação: 
 

Atualmente contamos com a colaboração de voluntários e mantedores do Projeto, tendo 
como objetivo para o ano de 2021 captarmos parceiros no âmbito empresarial dispostos a 
proporcionar oportunidades de empregos tanto aos jovens como a seus genitores, assim como cursos 
de capacitação profissional preparando os jovens para o mercado de trabalho e as famílias a 
retomarem sua dignidade. 
 

6. Recursos humanos, materiais e financeiros: 
 

6.1. Recursos Humanos: 
 

Quantidade Cargo Formação Carga horária Vínculo 

01 Presidente Ensino Médio 
Completo 

40h/semanais Fundadora 

01 Secretária Geral Ensino Médio 
Completo 

40h/semanais Voluntario 

03 Auxiliar de serviços 
gerais 

Ensino Fundamental 40h/semanais Voluntário 

     
01 Professora Letras 3h/semanais Voluntário 
01 Professora Artesanato 4h/semanais Voluntário 

01 Professora Dança 4h/semanais Voluntário 

01 Professor Música 4h/semanais Voluntário 
01 Professor Capoeira 2h/semanais Voluntário 

     

01 Cozinheira Ensino Fundamental 3h/semanais Voluntário 
01 Auxiliar de cozinha Ensino Fundamental 3h/semanais Voluntário 

01 Advogado Direito Eventual Voluntario 

01 Psicóloga Psicologia Semanal Voluntário 
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6.2. Recursos Materiais: 
 
Nossa sede possui 3 (três) ambientes: 
 

▪ Térreo 
✓ 1 Sala para o Bazar 
✓ 1 Sala de triagem 

 
▪ 1º Andar (4 salas e 1 banheiro) 
✓ Biblioteca 
✓ Escritório 
✓ Sala de Almoxarifado 
✓ Salas de Atividades coletivas 2 (duas) 

 
▪ 2º andar 
✓ Área de Lazer 
✓ Cozinha 
✓ Refeitório 
✓ Sala de Atividades 

 

6.3. Recursos Financeiros: 
 

Natureza do movimento Total 

Débitos (mensal) R$ 4.430,00 

Aluguel da Sede R$ 2.000,00 

Despesas Custo fixo (Água) R$ 230,00 

Despesas Custo fixo (Gás) R$ 100,00 

Despesas Custo fixo (Luz) R$ 200,00 
Material de Escritório/limpeza e Didático R$ 600,00 

Internet R$ 100,00 
Contabilidade R$ 1.200,00 

Créditos (mensal)  
Bazar Permanente Renda variável 

Bingos, Rifas, Feijoadas beneficentes Renda variável 

Doação de Colaboradores Renda variável 
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7. Cronograma de Atividades: 
 

Atividades Período Público-alvo 

Aula de Artesanato 
*Crochê 
*Fuxico 
*Pintura 

Semanal Crianças, jovens e adultos 

Aula de Dança Semanal Todas as idades 
Aula de Música (violão) Semanal Limite de idade 

Reforço Escolar Semanal Limite de idade 

Aula de Capoeira Aos Sábados Limite de idade 
   

Terapia Comunitária Quinzenal Mulheres 
Atendimento Jurídico Eventual A toda população 

Doação de roupa/calçados Semanal A toda população 
 
Doação de Cesta Básica Mensal Famílias cadastradas 

 

8. Cronograma dos Eventos Festivos da ONG: 
 

Mês Eventos 

Janeiro Férias 
Fevereiro Início das atividades 

Março - 

Abril Páscoa 

Maio Dia das Mães 
Junho - 

Julho Recesso 

Agosto Dia dos Pais 
Setembro - 
Outubro Festa Dia das Crianças 

Novembro Formatura das Crianças 
Dezembro Natal Solidário 

 

 

Venha conhecer nossos projetos, seja um voluntário!!! 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

 

 
@ongosamigosdocoracao 

 
@ongamigosunidospeloamor 

 
. 
 

https://www.facebook.com/ongosamigosdocoracao/
https://www.instagram.com/ongamigosunidospeloamor/?hl=pt
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9. Anexos: 
 

✓ ENTREGA DE CESTA BÁSICA 2020 
 

  
  

  
 

✓ NATAL SOLIDÁRIO 2020 
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✓ ENTREGA DE CESTA BÁSICA 2019 
 

  
 

✓ NATAL SOLIDÁRIO 2019 
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✓ DIA DAS CRIANÇAS 2019 
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✓ APADRINHAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS 2019 
 

  
 

✓ FORMATURA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2019 
 

  
 

✓ ANIVERSARIANTES DO MÊS 
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✓ ENCONTRO DE MULHERES 
 

  
 
 
 
 

 
 


