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 Foram cerca de 80 visitas aos abrigos infantis, creches, abrigo de idosos e hospitais, mais 
de 6 toneladas de alimentos e produtos de primeira necessidade distribuídos a essas insti-
tuições, centenas de moradores de rua atendidos com cafés da manhã, comunidades 
carentes atendidas com alimentos e brinquedos, mais de 2.000 kits escolares distribuídos 
às crianças carentes e o envolvimentos de mais de 800 pessoas ao voluntariado. 

Todo trabalho realizado pelo Grupo Sol em 2017, pode ser visto nesse relatório de ativida-
des.

Em destaque, toda nossa gratidão aos voluntários, doadores, patrocinadores, institutos de 
treinamento, que mesmo com um ano difícil, ainda assim, não deixaram apagar a chama 
do Amor.

Roberto Moura  - Presidente do Grupo Sol  - Ano 2017

Grupo Sol -  2017

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.  

O ano de 2017 foi um ano de muitos desafios, mas também de 
superação e aprendizado.

Crise política e econômica no país, desemprego em alta e em 
um período onde muitos procuravam apenas sobreviver, 
ajudar ao próximo seria a última ação.

Neste mesmo ano, o Grupo Sol levantou a bandeira da 
Doação, superou todas as dificuldades e realizando  um 2017 
com excelência. 
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Quem Somos
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 2017 o Grupo Sol completou 21 anos de existência e dedicação ao voluntariado. 

Em 2017, mais de 800 volutários atuaram junto ao Grupo Sol em visitas as 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 
mundo de alguém desconhecido, mesmo que esse alguém tenha percepções diferentes da 
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 2017 

Presidente Roberto Moura
1° Secretário  Douglas Magri
2° Secretário  Marcos Garcia
1° Tesoureira  Adriana Tomassi
2° Tesoureira  Carola Ravelo
Conselheiro Fiscal Titular Ricardo Nagata
Conselheiro Fiscal Titular Alexandre Cruz
Conselheira Fiscal Titular Socorro Rabelo
Coordenadora Andressa Somensari
Coordenadora Angélica Garcia
Coordenadora Ariane Machado
Coordenador Carlos Fonseca
Coordenador Eduardo Ianda
Coordenadora Elaine Pontes
Coordenadora Fabiana Macuco
Coordenador Francisco Mayo
Coordenador Guilherme Lima
Coordenador Ledivaldo Moraes
Coordenadora Kiciana Mayo
Administrativo Queila Garcez da Silva

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.
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Instituições Atendidas

• Associação Cruz Verde
• Casa de Amparo Tia Marly
• Fraternidade Irmã Clara
• Instituto Solid Rock Brasil
• Lar Batuíra
• Lar da Criança Frei Leopoldo
• Lar do Idoso Augusto Neves
• Pivi – Projeto de Incentivo a Vida

Um dos trabalhos do Grupo Sol é ajudar quem ajuda. 

Auxiliamos ao todo 55 instituições que recebem diversos tipos de doação e são divididas 
em duas categorias: instituições auxiliadas e instituições visitadas.

Para se tornar uma instituição cadastrada existe um processo que se inicia com o contato 
prévio por telefone ou e-mail, visita ao local, verificação da documentação e análise conjun-
ta das necessidades que o Grupo Sol pode oferecer.

Instituições  Visitadas

As instituições visitadas, além de receberem os voluntários no Dia de Sol também recebem 
uma compra mensal dos 03 (três) itens de maior necessidade.

As instituições são visitadas mensalmente (exceto janeiro), no primeiro sábado de cada 
mês, na visita conhecida como o Dia de Sol.

RELATÓRIO ANUAL 2017
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• ABRAC - Associação Beneficente 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 Beneficente 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

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 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.
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A Comunidade do Moínho está localizada na região Oeste de São Paulo, próximo a região da Barra 

Funda, onde moram aproximadamente 1.000 familias.

Comunidade do Moinho

AÇÕES SOCIAIS 

É uma comunidade  marginalizada devido à sua 

proximidade com a região da cracolândia, o que 

a deixa desamparada pelos órgãos públicos e 

demais instituições de beneficentes, acarretan-

do assim uma situação de precariedade e de 

muita necessidade  de atendimento aos itens 

básicos à sobrevivencia, como alimentos e 

materiais de primeira necessidade.

Foram aproximadamente 600  kilos de doações distribuídas a cerca de 150 moradores.

Essa Ação contou com a colaboração da Colgate,  do Colégio Sagres,  da Bauducco e do Institu-

to Yoshio Kadomoto.

Para 2018 nosso objetivo é ampliar o volume de donativos devido à tamanha carencia e o 

número de pessoas que vivem nessa comunidade.

Dessa forma, visando suprir parte dessa carência, o Grupo Sol entrou em 2017 nessa comunidade, 

fazendo a distribuição de leite em pó, alimentos e kits de higiene.
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Café da manhã com o Sol

Essa Ação ocorreu  em todos os meses  de 2017, 

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.

No sábado que ocorre esta Ação, são entregues pães, 

bolos, frutas, atendendo em torno de 150 pessoas 

em situação de rua.
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Comunidade localizada na Zona Oeste de São Paulo, buscando realizar o sonho de 

transformar o local em uma vila 100% ecológica.

No bairro moram cerca de 500 famílias, e a cozinha será usada para a preparação 

de refeições e aulas de culinária destinadas a essas famílias.

Projeto destinado a ajudar a comunidade da Vila Nova Esperança na finalização e 

implantação da Cozinha Comunitária!

Foram doados:

50 sacos de cimento de 50 kg

40 sacos de argamassa de 20 kg

7m³ de areia 

5m³ de pedra I

49 placas de forro em pvc

3 vasos sanitários com caixa acoplada

3 lavatórios para banheiro com coluna

2 sacos de Bianco de 18kg

3 latas de tinta esmalte de 3,6l

500 mts de Fio flexível de 4mm

1 fogão industrial de 6 bocas com forno

Campanha SOL na Comunidade

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Esta Ação ocorreu na última semana de Dezembro, às vésperas de Natal na Comunidade Vila Nova 

Esperança, localizada na Zona Oeste de São Paulo No bairro moram cerca de 500 famílias.

Com a distribuição de brinquedos, podemos atender mais de 600 crianças com presentes de Natal 

antecipado. 

Essa ação ocorreu, graças aos brinquedos doados pelo grupo de amigos do Douglas Ozanan.

Doações de Brinquedos 

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Campanha Kit Escolar 

CAMPANHAS
RELATÓRIO ANUAL 2017

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 mate-

rial.

1 Estojo contendo: 2 lápis preto, 2 canetas pretas ou 

azuis, 2 canetas vermelha, 2 borrachas e 1 apontador 

com depósito.

2 cadernos brochura 96 fls

2 cadernos universitários 96 fls

1 régua de 30 cm

1 cola bastão

1 cx. lápis de cor com 12 cores

1 cx. giz de cera com 12 cores

1 pct. sulfite com 100fls

Em 2017 conseguimos arrecadar e doar 2.  kits 
destina-dos a crianças 

assistidas por casas cadastradas no Grupo Sol.

Com a ajuda dos voluntários fizemos a separação, montagem 

e embalagem de todos os kits, assim cada criança recebeu 

seu material pronto para início das aulas!
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Por ocasião do frio e inverno de todos os anos, o Grupo Sol promove 

a Campanha dos Cobertores, os quais são doados as comunidades 

de Jacupiranga  (litoral sul de SP)  e cidade de São Paulo. 

Nada se faz sozinho, contudo com o SOLzinho tudo fica mais 

quente! E foi assim, mais uma Campanha do Cobertor. Ela é desen-

volvida em parceria com Associação Amor à Caridade.

As doações financeiras foram feitas ao Grupo Sol pelos voluntários 

e empresas,  arrecadas especificamente para essa ação.  A presença 

nas redes sociais também foi muito importante para ampliar o 

alcance do público atingido pela nossa corrente de solidariedade.

Com o montante arrecadado, os cobertores são adquiridos direta-

mente nas fábricas a um valor mais baixo, considerando  que se 

trata de uma ação social.

 Em 2017, foram arrecados valores correspondentes a 100 coberto-

res. Neste ano excepcionalmente , recebemos uma quantia de 600 

cobertores por uma doação direta de um voluntário.  Totalizando 

700 cobertores.

Campanha dos Cobertores

A entrega e a distribuição dos cobertores ocorreu no dia 05/08/ 

2017,  na sede do Centro Espírita Amor e Caridade em São Paulo e 

na cidade de Jacupiranga onde pessoas previamente cadastradas 

foram até lá retira-los.

RELATÓRIO ANUAL 2017
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Programa Sócio Solidário 

Trata se de doações  financeiras 

oriundas dos voluntários e simpati-

zantes do Grupo Sol, pessoas físicas 

ou empresas, que doam valores que 

variam de R$ 30,00 a R$ 250,00 men-

sais, através da plataforma eletrôni-

ca, via Site do Grupo Sol ou através 

de depósitos bancários. Esses doa-

dores mensais, são chamados de 

Sócio Solidário,  e em 2017 fizeram 

parte desse grupo  em torno  de 25 

voluntários

dores mensais, são chamados de 
Sócio Solidário,  e em 2017 fizeram 

parte desse grupo  em torno  de 25 

voluntários

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 Insti-

tuições.

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

Os valores do Programa Sócio Solidário, são desti-

nados a   compra de mantimentos e materiais de 

primeira necessidade, que são entregues direta-

mente pelos voluntários às instituições visitadas 

nos Dias de Sol (veja em Dia de Sol).

Plataforma de arrecadação via site através 
do siste,ma PagSeguro.

www.doacao.associacaogruposol.org.br
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Dia das Crianças
No dia 02 de novembro de 2017 o Grupo Sol reali-

zou mais um evento para 65 crianças dos 4 abrigos 

que assiste.

Levamos as crianças da Casa da Tia Marly, Abrigo 

Solid Rock, Abrigo Frei Leopoldo e do PIVI (Proje-

to de Incentivo a Vida) para passar um dia agradá-

vel no Buffet Infantil Praça Pitangueira, localizado 

no bairro de Moema, zona sul de São Paulo.

Realizamos o transporte de todas elas em ônibus 

cedidos por empresas colaboradoras numa 

grande operação logística envolvendo coordena-

dores e apoios do Grupo Sol.

No Buffet, puderam brincar em todos os brinquedos, assistir shows de mágica e de palhaços. 

Usaram ainda o camarim para se fantasiarem e se maquiarem com a ajuda dos monitores do 

buffet.

Além das brincadeiras normais foram servidos doces, salgadinhos, pipoca, comidinhas e tudo 

que uma festa de criança tem direito.

No final ainda foram presenteadas com lembrancinhas doadas por nossos voluntários e colabo-

radores.

O melhor desse dia, e talvez o momento mais emocionante, foi ver no rosto de cada criança, na 

entrada do buffet, um olhar de espanto e felicidade que jamais eu tinha visto na vida. Valeu a 

pena cada minuto trabalhado e dedicado a montagem desse evento que pude apadrinhar ao 

lado da coordenadora Fabiana Macuco.

Obrigado e até o próximo!!!
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Todas essas pessoas, engajadas em um mesmo propósito, contribuíram para a arrecadação

de R

Parte do valor arrecadado foi utilizado para comprar maquinários para uma cozinha industrial na 

Comunidade Vila Nova Esperança.

Somos gratos à todos que nos ajudaram nessa causa

2ª Noite da Pizza – Grupo Sol e Famizza

EVENTOS BENEFICENTES

A 2ª Noite da Pizza do Grupo Sol, em 

parceria com o grupo de voluntários da 

Famizza, foi o primeiro evento grandioso 

do ano de 2017.

Para que essa festa fosse realizada, conta-

mos com o trabalho, comprometimento 

e empenho de uma média de 50 voluntá-

rios.  E juntos, pudemos recepcionar 

400 convidados !!
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IV  Paella do Bonde 
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A comida é show e a causa é nobre. Esse 

slogan define e resume bem este evento. 

Idealizado por um grupo de amigos de 

um dos nossos coordenadores após o 

falecimento de um de seus integrantes, 

eles celebram a vida e memória com um 

almoço beneficente. 

Com um ambiente muito alegre os convida-

dos podem desfrutar de um belo almoço com 

opções de paella tradicional, de frango e doce 

como sobremesa.
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Festa Junina do Instituto ITK e Grupo Sol

Todo ano o Grupo Sol, em parceria com o instituto Tadashi 

Kadomoto, realiza sua Festa Junina. 

Acontece sempre em Louveira, num espaço lindo e amplo, com 

várias barracas, entre comidas, doces, bebidas e brincadeiras. 

Além claro, da cadeia e correio elegante. É uma festa linda, onde 

os convidados têm a chance de levar seus familiares e amigos 

para passarem um dia com muita diversão e o mais importante: 

levar solidariedade. Isto porque esta festa, que é o principal 

evento do grupo sol ao longo do ano, com o montante arreca-

dado, nos dá suporte financeiro para realizarmos diversas ações 

junto às casas assistidas pelo grupo, e cobrimos as despesas 

administrativas para manter a sede. 

Não poderia haver melhor combinação: diversão e solidariedade!
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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. O objetivo das visitas é levar cari-
nho, 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 neces-
sidade, vindos através de doações e do programa Sócio Solidário.

DIA DE SOL

Em 2017, 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.

e aproximaddddddddddamamaaaamamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaammente 6 ton
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Instituições Atendidas no Dia de Sol
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Como padrinho do PIVI fico responsável por 
coordenar os voluntários nos dias de visitas ao 
PIVI. Durante a visita promovemos a integração 
do voluntário do Grupo Sol junto aos assistidos 
pelo PIVI, é uma experiência muito rica e impor-
tante para ambos os lados. Incentivamos o 
recreação e também organizamos algumas 
atividades, como na visita de dezembro de 
2017, por exemplo, onde fizemos uma grande 
árvore de natal com as árvores de natal que 
cada assistido, junto com os voluntários, fizeram 
utilizando cartolina, canetinha, cola e gliter, foi 
um dia muito especial!!!!

Meu nome é Carlos Fonseca e sou coordenador do Grupo 
Sol, uma das minhas responsabilidades aqui dentro é ser 
padrinho do Projeto de Incentivo à Vida, também conheci-
do como PIVI. 
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Conheça as Instituições 

O PIVI é uma entidade de natureza filantrópica, sem fins 
lucrativos que 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 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. 
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O Projeto é mantido por doações de pessoas físicas e jurídicas e fica situado na Rua Capi-
tão João Noronha, 208 - Parque Mandaqui, São Paulo - SP.
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No ano de 2017, pudemos fazer atividades variadas com nossos queridos assistidos graças 
a participação de 150 voluntários que se entregaram de corpo e alma para vivenciar novas 
experiências.

Em uma das visitas nos aventuramos a fazer um mini jogo de futsal com as crianças e os 
voluntários. Também tivemos a colaboração de um Dj para animar nossa festa. Foi muito 
divertido!
Assim foi nosso ano, regado de pessoas carregadas com boas energias para distribuir amor 
entre todos.

Eu sou a Ariane, madrinha da Casa Fraternidade Irmã Clara 

Carinhosamente conhecida como FIC, é uma das casas assisti-
das pelo Grupo Sol, sendo responsável pelo abrigo e atendi-
mento de pessoas com paralisia cerebral.
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A casa está localizada na zona norte de São Paulo e é aberta à voluntários, inclusive, não 
precisa agendar horário, são bem receptivos.

Espero que para o ano de 2018 muitas pessoas tenham acesso a essa experiência incrível 
e nos complete nessa infinita corrente do bem!

Eu sou a  Andressa, madrinha do Lar Augusto Neves 

Neste ano de 2017, tivemos 11 visitas na 
casa que abriga cerca de 18 lindas vovós.

Os Dias de Sol são importantes para elas 
que já aguardam a visita do Grupo Sol de 
um mês para o outro ansiosamente. Além 
de todo amor, carinho e a fantástica energia 
do Sol, levamos também, com total apoio 
do Sócio SOLidário, em todos os meses 
itens de primeiras necessidades que a 
própria casa aponta para nós como essen-
cial e urgente naquele mês.

Eu me amadrinhei a está casa neste ano e a cada 
visita me apaixono mais por todas as assistidas e 
também pela sensação de bem-estar ao finalizar um 
dia em que tudo ocorreu da melhor forma que poderia 
ter acontecido. 

20



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.

 Quando falamos desta patologia, a 
maioria desconhece totalmente do que 
se trata e como são estes pacientes. Lá, 
temos a grande chance de sabermos 
um pouco mais desta questão da parali-
sia cerebral e entendermos exatamente 
quem são e como vivem estes amigos 
tão especiais, que convivem com o 
Grupo Sol há mais de 15 anos. Eles 
contam com uma equipe multidiscipli-
nar, que envolve médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e fonoaudiólogos, numa 
rotina de 24horas. 

Meu nome é Douglas, sou padrinho da Cruz verde 
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Todos os voluntários que conhecem a 
casa, querem retornar. Fazemos 
grandes amizades, brincamos, damos 
risadas e, principalmente, recebemos 
muito, mas muito amor! Sempre 
ressaltamos que, aqueles que pude-
rem ter e a oportunidade de visitar a 
Cruz Verde, terão o privilégio de ter 
mais este aprendizado e troca de 
energia indescritíveis. 
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Abrigo infantil, lar de 16 crianças de 0 a 11 anos.

Na ultima visita deste ano fizemos uma festa de 
Natal no Lar de idosos Batuira, juntando as crian-
ças da Casa de Amparo Tia Marly e as crianças do 
Lar da Criança Frei Leopoldo com as vovós e vovô 
do Lar Batuira,com direito a Papai Noel  com 
entrega de presentes a todos e dupla sertaneja 
fazendo um show super animado!!!

Eu sou a  Angélica, madrinha da Casa Tia Marly 

As visitas do Grupo Sol são sinônimo de alegria e muito carinho!!

Em todas as visitas fazemos atividadesde integração entre os voluntários e as crianças, 
cada mês uma brincadeira diferente!

Desenhos, pinturas, cartazes, gincana, festas temáticas... tudo vira brincadeira quando 
estas crianças nos recebem com muito animação todo mês!!

Gratidão por mais um ano juntos!
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Abrigo Infantil Frei Leopoldo é uma casa localizada no 
Tremembé, onde residem em torno de 18 crianças e adoles-
centes, que recebem moradia, alimentação e apoio de profis-
sionais, até atingirem a maioridade

Meu nome é Ricardo Nagata, junto ao Grupo Sol, sou 
padrinho do Frei Leopoldo.

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 receber algum brinquedo.

Uma das atividades que realizamos em 2017, foi a  
atividade musical. As crianças adoram cantar e 
dançar, e nós adultos, somos sempre contagiados 
por  elas, entramos na roda, dançamos e voltamos 
a ser crianças novamente.

É muito gratificante poder doar nosso tempo e 
estar junto a essas crianças. Temos nossa vida 
rotineira e não percebemos como outras pessoas 
menos favorecidas precisam da nossa doação, 
seja esta material ou simplesmente nossa presen-
ça. E assim, fazemos a diferença nesta tarde para 
essas crianças. 

É sempre um aprendizado e uma lição de vida a cada tarde que passamos juntos,  recebe-
mos mais que doamos, e a cada visita nos tornamos melhores como pessoas.
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O Instituto Solid Rock Brasil defende as crianças e 
adolescentes e a partir de 2016, adultos em situa-
ção de vulnerabilidade e risco social.

É um ambiente seguro onde crianças e adoles-
centes, acolhidos por motivo de estarem em 
situação de risco social e pessoal, moram em 
uma residência, onde possam se desenvolver 
física, mental e espiritualmente com garantias 
de direito, até ficar decidido que elas, com todo 
apoio psicossocial que podemos oferecer, 
sejam inseridas em família ou alcancem a auto-
nomia.

O Lar Solid Brasil em consonância com as leis brasileiras atende a 20 crianças e adoles-
centes, meninos e meninas, em situação de risco social e pessoal com idades entre 0 
(zero) e 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses.
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Meu nome é Marcos Garcia  e sou padrinho da 
Solid Rock.
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Sou o Eduardo Ianda, coordenador do Grupo Sol e 
padrinho do Lar Batuíra.

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 chá-
cara do interior dentro da Capital.

No abrigo residem 22 vovós acima de 60 
anos de idade e muitas delas não tem 
mais familiares.
Durante nossas visitas mensais é possí-
vel verificar uma vivência única entre 
“netos e avós” que acontecem com 
nossos voluntários e com nossas vovós.
Além de interagir com conversas e bom 
bate-papo ainda fazemos algumas ativi-
dades com as vovós, como danças, brin-
cadeiras, músicas e muita diversão.
Sempre fazemos algumas comidinhas 
especiais, mas a preferidas delas são os 
pastéis, mini pizzas e salgadinhos. De 
sobremesa temos doces, saladas de 
frutas e bolos.

Posso afirmar aqui que cada visita me faz matar as saudades das minhas 
saudosas avós, preenchendo um vazio que ficou após o falecimento das 
mesmas.

Venham fazer uma visita e 
vivenciar essa experiência 
única de passar uma tarde 
com as vovós do Lar Batuíra! 



www.gruposol.org.br

instagram: @gruposol
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