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INTRODUCTION
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A
and social Inclusion, Productive Inclusion is according to the 
National Politics of Social Assistance's policy - PNAS/2004  which 
establishes the  necessity of “income safety and autonomy 
development” assurance. According to the Single Social Assistance 
System's Law, the promotion of the user's integration to the work 
market is among the actions directed to the individual's social 
protection.

The reality shows that the most vulnerable situations 
and the violation of the rights are more present on places where you 
can find a high unemployment rate and low income. So, it is 
necessary to create alternatives to motivate the income, the 
individual's and the family's autonomy development.

According to SMADS, the Productive Inclusion is 
linked to the group work done by Social Assistance Organizations, 
Cooperatives, informal and communitarian work groups which share 
their final work result in a fair way among the group members at the 
handcraft workshops situated on vulnerable areas.

This process goes beyond the elaboration and fair 
commercialization of the products. Its goal is the long and short term 
autonomy achievement of the Social Assistance users. Training, 
teaching and the graduation of production groups are offered so, 
they can not only get in the work market to improve their income but 
also at the same time, the participation and redemption of the family, 
society and community bonds.

s a strategy of income development, facing poverty The productive inclusion linked to the Social 
Assistance must be understood as an important bond between the 
Income Transferring Program access and the socioassistencial net 
offers. So the complete social attention focused on the families and 
individuals who live under vulnerability and social risk can be 
effective.

Alda Marco Antonio
Municipal Social Assistance Secretary



A realidade aponta que as situações de maior 
vulnerabilidade e de violação de direitos são mais prementes nos 
locais onde há maior índice de desemprego e baixa renda. Faz-se 
necessário a criação de alternativas que vislumbrem a geração de 
renda, favorecendo o desenvolvimento da autonomia de indivíduos 
e famílias. 

A Inclusão Produtiva, para SMADS, está vinculada ao 
trabalho coletivo realizado por Organizações de Assistência Social, 
Associações, Cooperativas, grupos informais de trabalho e 
comunitários; dividindo os resultados de seu trabalho de modo justo 
entre os vários membros do grupo em oficinas artesanais situadas 
em territórios de vulnerabilidade.

Este processo vai além da elaboração e 
comercialização justa dos produtos, pois objetiva principalmente a 
obtenção de autonomia dos usuários da Assistência Social a médio 
e longo prazo, e pode ser vislumbrada através de ações de 
capacitação, instrumentalização para o trabalho e formação de 
grupos de produção, favorecendo ao mesmo tempo, a participação 
e o resgate de vínculos familiares, sociais e comunitários.

A inclusão produtiva vinculada a Assistência Social 
deve ser compreendida no bojo da estreita articulação entre o  
acesso ao Programa de Transferência de Renda e às ofertas da rede 
socioassistencial, efetivando assim, a completude das atenções 
sociais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e 
risco social. 

APRESENTAÇÃO

A Inclusão Produtiva como estratégia de geração de 
renda, enfrentamento da pobreza e inclusão social está em acordo 
com a diretriz da Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS/2004, que estabelece a necessidade de garantia de 
“segurança de renda e de desenvolvimento de autonomia”. Dentre 
as ações destinadas à proteção social dos indivíduos, conforme 
estabelece a Lei do Sistema Único de Assistência Social, está a 
promoção da integração do usuário ao mercado de trabalho.

Alda Marco Antonio  
Secretária Municipal de Assistência Social 

Releitura: Painel Associação Fala Mulher
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LISTA DE SIGLAS

PNAS - 

SUAS - Sistema Único de Assistência Social

SMADS - Secretaria Municipal de Assistência Social

SASF - Serviço de Assistência Social à Família Proteção Básica 
   no Domicílio

         
ESPASO - Espaço Público do Aprender Social

CAS - Coordenadoria de Assistência Social 

CRAS - Centros de Referência de Assistência Social 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Política Nacional de Assistência Social 
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REPORTS OF INCLUSIVE PRODUCTION EXPERIENCES IN THE 
CITY OF SAO PAULO
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The Municipal Social Assistance Secretariat of Sao 
Paulo has one of the largest nets of social assistencial service of 
Latin America. Until December 2011, we could count 1,071 
agreements, adding up 184,417 daily assistances.

These numbers are justified by the social complexity 
and challenge diversity to be faced by the municipal government 
which demands the social workers to have readiness and great effort 
on the social assistance political management. And also fresh and 
creative actions that provides the autonomy and control 
achievement of those who are vulnerable to risks.

Inside this Sao Paulo citizenship diversity, the Social 
Assistance management develops specific actions represented by 
programs, projects and services focused on: families who live under 
social vulnerability, labor explored teenagers and children, 
teenagers under ruthless socio educational measures, men and 
women who live on the streets and are victim of violence, 
handicapped people, abandoned or neglected elderly, men and 
women of different sexual orientation, migrants and others.

This publishing tries to expose the Productive 
Inclusion as a possibility of income providing to those citizens 
described on the situations above which can be done by visiting the 
handcraft workshops which are shown as valuable living practices, 
social participation and autonomy development, besides 
developing social appreciation and economical inclusion.

The reader will find here brief descriptions related to 
the action of the Organizations which use the Productive Inclusion as 
a strategy of social inclusion. He will also find some testimonials of 
the own users who attend the workshops and many images of the 
handcraft production of each visited group.

Our true desire is that these contents which are full of 
voices which translate overcoming possibilities and life control may 
fascinate each and every reader of it, motivating you to get to know 
better these workshops and their users who are the main acts of 
Productive Inclusion in the city of São Paulo.



A Secretaria Municipal de Assistência Social possui 
uma das maiores redes de serviços socioassistenciais da América 
Latina, compreendendo até dezembro de 2011 um montante 1.071 
convênios,  totalizando 184.417 atendimentos diariamente.

Tais números justif icam-se em função da 
complexidade social e diversidade de desafios a serem 
enfrentados pelo governo municipal, exigindo dos trabalhadores 
sociais, além da prontidão e empenho na gestão da política de 
assistência social, ações criativas e inovadoras, que possibilitem a 
conquista da autonomia e protagonismo dos sujeitos em 
vulnerabilidade e risco. 

Dentro desta diversidade paulistana, a gestão da 
Assistência Social desenvolve ações especificas, representadas 
por programas, projetos e serviços, voltados às famílias em situação 
de vulnerabilidade social, as crianças e os adolescentes vítimas da 
exploração do trabalho e adolescentes que se encontram sob 
medidas socioeducativas em meio aberto, homens e mulheres em 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA NA 
CIDADE DE SÃO PAULO

situação de rua, mulheres vítimas de violência, pessoas com 
deficiência, idosos em situação de abandono ou negligência; 
homens e mulheres sob diversas orientações sexuais; e migrantes, 
dentre outros.

Esta publicação busca retratar a Inclusão Produtiva 
como possibilidade de geração de renda aos cidadãos nas 
situações acima descritas, nucleados nas oficinas artesanais 
visitadas e que aqui são mostradas como valorosas práticas de 
convívio, participação social e exercício de autonomia, além de 
proporcionar aos seus usuários a valorização pessoal e inclusão 
econômica.

O leitor encontrará nesta publicação breves relatos 
referentes à atuação de Organizações que utilizam a Inclusão 
produtiva como estratégia de inclusão social, além de depoimentos 
dos próprios usuários que freqüentam as oficinas e muitas imagens 
das produções artesanais de cada um dos grupos visitados. 

Desejamos que a apropriação destes conteúdos, 
repletos de falas que traduzem possibilidades de superação e 
protagonismo,  encante a cada um dos leitores, sensibilizando-os a 
conhecer mais destas oficinas e seus usuários, atores da Inclusão 
Produtiva na cidade de São Paulo.

13



LOJA SOCIAL

Loja Social (Social Store) is part of the Social 
Assistance Municipal Secretariat Productive Inclusion – SMADS.

This privileged space of inclusion and participation is 
primarily a School Store, which means it is a knowledge group 
construction space connected to the Productive Inclusion which 
starts from the elaboration and development of the product at the 
handcraft workshops and goes through the selling techniques, 
marketing, stock control and even window dressing development.

All the process is done by the workshop participants 
and it also helps the autonomy and participation achievement.

The commercialization practice developed at Loja 
Social (Social Store), in many cases if the income source for those 
social assistencial users who for some reason are not included in the 
working market.

Although the commercialization is an important part of 
this process, the access to the consuming market is not the main 
goal. Going beyond the income creation issue, this space

Rua Líbero Badaró, 561 - Centro
São Paulo, (SP), ZIP CODE 01009-000
Phone: + 55 11 3291-9664 / 3291-9655
E-mail: lojassocial@prefeitura.sp.gov.br 
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LOJA SOCIAL

A Loja Social é parte do programa de Inclusão 
Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMADS.

Este espaço privilegiado de inclusão e participação é 
primordialmente uma Loja Escola, ou seja, um espaço de 
construção coletiva do conhecimento referente à Inclusão 
Produtiva, que engloba desde a elaboração e desenvolvimento do 
produto nas oficinas artesanais, passando pelo desenvolvimento de 
técnicas de vendas, marketing, controle de estoque e até vitrinismo. 

Todo o processo é realizado  pelos participantes das 
oficinas, possibilitando também o exercício da autonomia e 
participação.

A prática de comercialização desenvolvida na Loja 
Social constitui, em muitos casos, fonte de renda para os usuários 
dos serviços socioassistenciais e que, por razões diversas, não 
estão inseridos no mercado de trabalho.

Embora a comercialização seja uma etapa importante 
deste processo, o acesso ao mercado consumidor não é o objetivo 

Rua Líbero Badaró, 561 - Centro
São Paulo (SP), CEP 01009-000

Tel.: + 55 11 3291-9664 / 3291-9665
Email: lojassocial@prefeitura.sp.gov.br

15
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provides better life conditions to the individuals and their families 
making them become the authors of their own inclusion process.

One of the most important aspects of the Productive 
Inclusion is that the commercialization of the products must be 
based on the ethical and sympathized relationship and also on the 
appreciation of the production process which protagonist are the 
craftsmen direct or indirectly linked to the social assistencial 
services.

The commercialized products must reflect the 
principles of the program.

The focus and identity of Loja Social (Social Store) are 
the use of second hand, recycled or customized material which 
reduces the environment impact and have conditions to be 
reproduced by the user's simplicity, quality and utility on the 
commercialization process.



maior. Para além da questão da geração de renda, este espaço 
favorece a melhoria das condições de vida dos  indivíduos e 
famílias colocando-os como autores de seu processo de 
inclusão.

Um dos aspectos importantes da Inclusão Produtiva é 
que a comercialização dos produtos deve basear-se na relação 
ética e solidária e na valorização do processo de produção, cujos 
protagonistas são os artesãos vinculados direta ou indiretamente 
aos serviços socioassistenciais. 

Os produtos a serem comercializados devem refletir 
os princípios do programa. 

O foco e a identidade da Loja Social estão na 
utilização de materiais produzidos com reaproveitamento, 
reciclagem e/ou customização, que minimizem os impactos ao meio 
ambiente e que tenham condições de serem reproduzidos pelos 
usuários por sua simplicidade, utilidade e qualidade no processo de 
comercialização.

17
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Mão Cooperadora Obras Sociais e Educacionais was 
founded on February 1983 with the mission to contribute with the 
cultural and educational graduation of children and teenagers so 
they can act as transforming agents of their own realities.

Its goal is to become a referential and well know space 
for promoting practices which contributes with social transformation.

On Engenheiro Marsilac's unit, painting and sewing 
workshops are provided to the families of that area.

Rua Manoel Martins de Araújo, 393 - Engenheiro Marsilac
São Paulo (SP) – ZIP CODE 04883-100
Phone: + 55 11 5975 – 2495
E-mail: samuel.gabriel@amaocooperadora.org.br
Website: www.amaocooperadora.org.br

A MÃO COOPERADORA

“There aren't cultural and leisure places in Marsillac, not even opportunities to 
learn a profession or any alternative way to income creation. The workshop gave a 
piece of hope to us” Maria Dolores



A Mão Cooperadora Obras Sociais e Educacionais foi 
fundada em fevereiro de 1983 com a missão de contribuir para a 
formação educacional e cultural de crianças e adolescentes, para 
que possam atuar como agentes transformadores de suas próprias 
realidades. 

Seu objetivo é tornar-se um espaço de referência e 
reconhecimento como organização que promove práticas que 
contribuem para a transformação social.

Desenvolve, em sua unidade de Engenheiro Marsilac, 
oficinas de pintura e costuras para as famílias da região.

Rua Manoel Martins de Araújo, 393 - Engenheiro Marsilac
São Paulo (SP), CEP 04883-100

Tel.: + 55 11 5975-2495
Email: samuel.gabriel@amaocooperadora.org.br

Site: www.amaocooperadora.org.br

A MÃO COOPERADORA

“Em Marsilac não temos espaços de cultura e lazer, nem
 de oportunidades para aprendizado de alguma profissão ou pelo menos uma 
alternativa para geração de renda. A oficina trouxe uma esperança pra gente.” 
Maria Dolores

19
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Abecal works with the integration and capacitation of 
young people and adults, preparing them for citizenship practice 
and returning to the work market.

The organization offers many courses and workshops 
focused on the income creation and productive inclusion.

The projects are based on the welcoming and 
citizenship redemption of young people and adults putting them 
back in their family group and society.

Inside the Efficient Capacitation project, handcraft 
workshops are developed for mothers, which produce pieces for 
commercialization.

ABECAL

Rua das Jóias,187 - Vila do Encontro - Jabaquara
São Paulo (SP) – ZIP CODE – 04323-120
Phone: + 55 11 5588-3469 / 5588-3843
E-mail: abecal@abecal.org.br
Website: www.abecal.org.br

“The course has really changed my life because I started using it as a therapy and it 
has brought a lot of satisfaction to my life and it also became my profession. 
Besides working as a craftswoman, I also coordinate the income creation 
workshop.” Sonia A. Secco e Silva



Atua na integração e capacitação de jovens e adultos, 
preparando-os para o exercício da cidadania e para a reinserção no 
mercado de trabalho.

A organização oferece vários cursos e oficinas 
voltadas para a geração de renda e a inclusão produtiva.

Os projetos visam o acolhimento e o resgate da 
cidadania de jovens e adultos, reintegrando-os ao grupo familiar e à 
sociedade. 

Dentro do projeto Capacitação Eficiente, desenvolve 
oficinas artesanais para mães, onde são confeccionadas peças 
para comercialização.

ABECAL

Rua das Jóias,187 - Vila do Encontro - Jabaquara 
São Paulo (SP), CEP 04323-120

Tel.: + 55 11 5588-3469 / 5588-3843
Email: abecal@abecal.org.br

Site: www.abecal.org.br

“O curso mudou muito minha vida, pois começei a utilizá-lo como terapia 
ocupacional, trazendo uma enorme satisfação que se tornou também minha 
profissão, pois além de trabalhar como artesã, atuo como monitora da oficina de 
geração de renda”  Sonia A. Secco e Silva

21
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ABRACE – 
e a Criança Especial works with young people and adults with 
mental illness, offering an educational program focused on learning, 
discovering and ability development, life quality and social 
inclusion. It also enlarges the individual's own, the other and 
environment perception. It also constructs respectful posture of the 
individual himself and o the other so they can integrate on social 
groups and work environment.

It also develops a Recycled Paper workshop where the 
young person works from the paper creation, coloring, agendas, 
notebook and bags which are commercialized by the young people 
so their practices are appreciated and autonomy possibilities are 
created.

Associação Brasileira para o Adolescente 

ABRACE

Rua Princesa Isabel, 548 - Brooklin Paulista
São Paulo (SP), ZIP CODE 04601-001
Phone: + 55 11 5093 2311
E-mail: abrace.essaideia@globo.com
Website: www.associacaoabrace.org.br

“We feel calm and tranquil here. I feel very fine to do my work and produce many 
nice things. Besides that, I get very happy to know that my work is beneficial to the 
nature because those plastic bags are being replaced by the fabric ones. And with 
Adriana we make many beautiful colors of recycled paper!” Thamara Nunes dos 
Santos



A ABRACE - 
e a Criança Especial, atende jovens e adultos com deficiência 
mental, oferecendo um programa educacional voltado para a 
aprendizagem, descoberta e desenvolvimento de habilidades, 
qualidade de vida e inclusão social. Possibilita também a ampliação 
da percepção de si mesmo, do outro e do meio, além da construção 
de posturas respeitosas de si  e do outro para que se integrem em 
grupos sociais e no mundo do trabalho.

Nesta perspectiva desenvolve uma Oficina de Papel 
Reciclado, onde o jovem atua desde a confecção do papel, 
coloração e montagem de agendas, cadernos e sacolas, que são 
comercializados pelos próprios jovens, valorizando assim suas 
práticas e criando possibilidades de autonomia.

Associação Brasileira para o Adolescente 

ABRACE

Rua Princesa Isabel, 548 - Brooklin Paulista 
São Paulo (SP), CEP 04601-001

Tel.: + 55 11 5093-2311
Site: www.associacaoabrace.org.br

Email: abrace.essaideia@globo.com

“Aqui é um ambiente que traz a sensação de calma e tranqüilidade. Eu me sinto 
muito bem para fazer o meu trabalho e produzir bastante coisa legal. Além disso, 
fico feliz em saber que o meu trabalho está trazendo benefícios para a natureza, 
pois as sacolas de plástico serão substituídas por nossas sacolas de pano. E junto 
com a Adriana (da Oficina de Papel Reciclado) fazemos muitas cores lindas de 
papel reciclado!” Thamara Nunes dos Santos 

23
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Aldeia do Futuro was founded by businessmen 
committed to the solution of social problems related to education, 
culture and citizenship.

It is held on Americanopolis area – South Zone of São 
Paulo – the effective and early women graduation with the goal of 
social and communitarian development preparing them for 
citizenship, work and income creation.

At the Inclusive Production workshops there are 
courses of fabric painting, sewing and craft. The works are 
commercialized and the money raised is shared between them so 
they can buy the material to work

ALDEIA DO FUTURO

Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 - Americanópolis
São Paulo (SP) – ZIP CODE 04337-090
Phone: + 55 11 5563 4436 / 5677 1298 / 5563-0452
E-mail: aldeiadofuturo@aldeiadofuturo.org.br 
Website: www.aldeiadofuturo.org.br

“I am 54 years old and I have my own salary because of the things I've learnt. I will 
say another thing: I've lived in this district for 32 years and I have a good 
relationship with the community people and it is great to see them becoming better 
people.” Joaquina Aparecida Lima



A Aldeia do Futuro foi fundada  por empresários 
comprometidos com a solução de problemas sociais relacionados à 
educação, cultura e cidadania.

Desenvolve na região de Americanópolis – zona Sul de 
São Paulo - a formação efetiva e emancipatória de mulheres, 
objetivando o desenvolvimento social e comunitário, capacitando-
as para a cidadania, trabalho e a geração de renda.

Nas oficinas de Inclusão Produtiva são ministrados 
cursos de pintura em tecido, bordado, costura básica e artesanato. 
Os trabalhos são comercializados e o dinheiro arrecadado é 
dividido entre elas e também  para a aquisição de materiais

ALDEIA DO FUTURO

Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 - Americanópolis  
São Paulo (SP), CEP 04337-090

Tel.: + 55 11 5563-4436 / 5677-1298 / 5563-0452
Email: aldeiadofuturo@aldeiadofuturo.org.br

Site: www.aldeiadofuturo.org.br

“Hoje tenho 54 anos e uma remuneração só minha com as coisas que aprendi. Vou 
também falar uma coisa:  Eu moro no bairro há 32 anos e tenho uma boa relação 
com as pessoas da comunidade e é muito bom ver essas pessoas se tornando 
pessoas melhores”. Joaquina Aparecida Lima

25
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AME

Rua Godofredo Braga, 215 – Vila Facchini, Jabaquara 
São Paulo (SP), ZIP CODE 04326-120
Phone: + 55 11 5588-0599
E-mail: ame@ameamoroso.org.br
Website: www.ameamoroso.org.br

“I've followed this project which started as a therapeutic workshop but due to 
people's vulnerability, we started to improve it and turn it into an Income Creation 
workshop. I can see that the workshop has brought the community people closer 
and it is already helping them financially because most of them are old to get 
started in the work market “Herminda Gomes
“I've started at the Mulheres da Vila (Women of village) Income Creation workshop 
after being visited by the Socioeducative tutors who invited me to go to the 
meetings. In that time I didn't want to accept the invitation but I decided to go and I 
discovered that the Income Creation Workshop was essential! I know how to do 
many craft work already. I started to sew flip flops to sell so I can help my family 
income.” Maria das Graças de Aquino 

AME is a nonprofit association situated on Jabaquara 
district, South Zone of São Paulo for 38 years.

Nowadays it develops many projects with SMADS 
(Social Assistance Municipal Secretariat), among them, SASF 
(Social Assistance service to the family and home basic Protection) 
which works with more than 1000 highly vulnerable families, 
especially those who get benefits of the Income Transfer Programs.

It also has capacitation workshops for income creation 
besides the therapeutic craft activities with sympathy principles.

Nowadays they produce returnable bags, hair 
accessories, recycled necklaces, notebooks, book covers, 
decorated pens and pencils and other kinds of handcrafts.



AME

Rua Godofredo Braga, 215 – Vila Facchini, Jabaquara 
São Paulo (SP), CEP 04326-120

Tel.: + 55 11 5588-0599
Email: ame@ameamoroso.org.br
    Site: www.ameamoroso.org.br

“Acompanho o projeto que teve inicio como oficina terapêutica, mas devido a 
vulnerabilidade das pessoas que frequentavam começamos a aperfeiçoar, 
transformando em uma oficina de Geração de Renda. Vejo que a oficina trouxe 
uma aproximação entre as pessoas da comunidade e já está ajudando 
financeiramente algumas pessoas, pois muitas desta estão  em uma idade 
avançada para inserção no mercado de trabalho.” Herminda Gomes

“Comecei na oficina de Geração de Renda- Mulheres da Vila- depois de visitas 
que recebi das Orientadoras Socioeducativas que me convidaram para participar 
de reuniões. Na época não queria aceitar o convite, mas resolvi aceitar participar 
e descobri a Oficina de Geração de Renda que foi essencial. Já sei fazer bastante 
coisa de artesanato. Comecei a bordar chinelos para vender e assim ajudo no 
orçamento de casa.” Maria das Graças de Aquino

A AME é uma associação sem fins lucrativos que atua 
na região do Jabaquara,  Zona Sul de São Paulo há 38 anos. 

Atualmente desenvolve vários projetos em parceria 
com a SMADS, dentre eles, o SASF que atende mais de 1000 
famílias em situação de alta vulnerabilidade, em especial as 
beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda.

Promove também oficinas de capacitação para 
geração de renda, através de atividades de artesanato terapêutico 
com princípios solidários.

Atualmente confeccionam sacolas retornáveis, 
enfeites de cabelos, colares recicláveis, cadernos, capa de livros, 
canetas e lápis decorados, entre outros artesanatos.
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ARCO 

Rua Licinio Felini, 97- Chácara Florida 
São Paulo (SP)ZIP CODE 04949 170
Phone: + 55 11 5517-3440 / 5517-1406
E-mail: arcobrasil@yahoo.com.br
Website: www.arcobrasil.org.br

The Beneficent Association Arco has the mission of 
contributing with the life development of children, teenagers and 
their families, helping them on the building of citizenship and life self-
control.

Colcha de Retalho project works with 40 mothers who 
have under labour exploitation situation children.

In this workshop,actions are done to promote 
communitarian economic practices, the creation or a cooperative 
industry and the dissemination of the income creation practice.

“To participate in the Colcha de Retalho project means having some time just for 
me. Here I've learnt that yes, I can make beautiful things, that I can live with other 
people and that I need to improve becoming a better mother and woman. I am 
much respected here, which wasn't part of my reality since my childhood.” Miriam
“I've made great process because today I make beautiful things and some time 
ago I didn't know how to sew a thing. Today I sell my products to different clients 
and I participate in the bazaars Arco takes us to.” Marilene
“It started as a way to make some extra money but then I've started discovering 
other things and possibilities. We do many fun things, even going to the theater, the 
kind of thing I had never done before. Going back to study at night was the best 
thing that happened to me.” Edileuza



ARCO 

Rua Licinio Felini, 97- Chácara Florida
São Paulo (SP), CEP 04949-170

Tel.: + 55 11 5517-3440 / 5517-1406
Email: arcobrasil@yahoo.com.br

Site: www.arcobrasil.org.br 

A Arco Associação Beneficente tem como missão 
contribuir para a formação de crianças, adolescentes e suas 
famílias, auxiliando-os na construção da cidadania e protagonismo. 

O Projeto Colcha de Retalho, atende 40 mães cujos 
filhos estão em situação de trabalho infantil.

Nesta oficina são realizadas ações que visam 
promover práticas de economia solidária, incentivos à formação de 
uma cooperativa e a disseminação da prática de geração de renda.

“Participar do projeto Colcha de Retalho significa ter um tempo para mim. Aqui 
aprendi que sim eu posso fazer coisas bonitas, que eu posso conviver com outras 
pessoas, que preciso melhorar e que preciso me tornar uma mulher e mãe 
melhores. Aqui principalmente sou muito respeitada, coisa que desde a minha 
infância não acontecia comigo.” Miriam
“Pra quem não sabia costurar nada e agora cria coisas lindas, já avancei bastante. 
Hoje faço encomendas para fora e participo dos bazares que a Arco nos leva.” 
Marilene
“Começou como uma forma de ganhar um dinheirinho a mais. Então fui 
descobrindo outras coisas, outras possibilidades. Fazemos muitas coisas 
divertidas, inclusive ir a teatro, coisa que nunca tinha ido antes. Voltar a estudar a 
noite foi a melhor coisa.” Edileuza
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Arrastão project is held on Campo Limpo and Capão 
Redondo Districts, South Zone of São Paulo. Its mission is to shape 
citizens to be capable to transform their reality and living situation.

There is a Fashion and Design workshop where 
cutting, sewing and fabric shaping workshop is offered. They also 
develop design and the production of many sustainable craft work 
such as the use of canvas which are transformed to be used in the 
confection of bags, supermarket bags, office material, decoration 
stuff and other eco-friendly accessories.

Besides that, they offer workshops about investing, 
planning and business management so the craftswoman and the 
seamstress can create their own communitarian business focusing 
on income development and citizenship.

ARRASTÃO

Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 255  - Campo Limpo
São Paulo (SP) ZIP CODE 05788 290
Phone: + 55 11 5841-3366
E-mail: arrastao@arrastao.org.br
Website: www.arrastao.org.br

“This project opened the door for my first job and today I can pay my university by 
myself”
Ysadora  T. da Silva



O Projeto Arrastão atua nos distritos de Campo Limpo 
e Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Tem como missão formar 
cidadãos capazes de transformar a realidade e o meio em que 
vivem.

Possui um Núcleo de Moda e Design, onde oferece 
oficinas de corte costura e modelagem em tecidos. Desenvolve 
ainda design e produção de vários tipos de artesanatos 
sustentáveis, como por exemplo, a utilização de lonas de banners, 
que são transformadas em matéria prima para a confecção de 
bolsas, sacolas de mercado, materiais de escritório, de decoração e 
outros acessórios ecologicamente corretos.

Além desta formação de iniciação profissional, são 
ministradas oficinas de empreendedorismo, planejamento e gestão 
de negócios para que as costureiras e artesãs possam criar seus 
próprios empreendimentos comunitários com vistas a geração de 
renda e fortalecimento da cidadania. 

ARRASTÃO

Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 255  - Campo Limpo
 São Paulo (SP), CEP 05788-290

Tel.: + 55 11 5841-3366
Email: arrastao@arrastao.org.br
           Site: www.arrastao.org.br

“O projeto me abriu portas para o primeiro emprego e hoje eu posso pagar minha 
faculdade.” Ysadora T.da Silva
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This workshop believes in the existence of the social, 
economic, productive and socio-environmental viability for a group 
of homeless people. Their main products are light bulbs that are 
produced by craft work done with the recovery of sugar cane 
bagasse.

The workshop goal is to empower the homeless so 
they can be part of the work market. This may take them out of the 
street condition and the socio assistencial net, what will lead them to 
their economic independence.

By the end of 2010 Associação Arte e Luz de Rua was 
founded, so we can guarantee the sustainability of the workshop and 
expanding the work done by it.

 “I've got to know the workshop and fell in love with it. I loved to put the sugar cane 
on the structures to give the last touch. I cope with the light bulbs selling. I've been 
through Loja Social (Social Store) also and today I teach each one of them who 
represents the workshop at the store. I took the most of it: rented a room and never 
returned to the city shelter”. Maria Aparecida Silva

ARTE E LUZ

Rua Djalma Dutra, 69 - Luz
São Paulo (SP),  ZIP CODE  01103 010
Phone: + 55 11 3313-7336
E-mail: arteeluzdarua@gmail.com
Website: www.arteeluzdarua.org



A oficina acredita na existência de viabilidade social, 
econômica, produtiva e sócio-ambiental de um grupo de pessoas 
em situação de rua. Tem como principal produto luminárias 
confeccionadas artesanalmente com o reaproveitamento do 
bagaço de cana de açucar. 

A oficina visa o fortalecimento das pessoas em 
situação de rua para que possam integrar-se no mercado de 
trabalho, possibilitando assim, a saída da situação de rua e da rede 
socioassistencial, construindo consequentemente sua autonomia 
econômica.

Ao final de 2010 foi fundada a Associação Arte e Luz 
da Rua, para garantir a sustentabilidade da oficina, proporcionando 
a continuidade e a ampliação do trabalho.

“Conheci a oficina e me apaixonei pelo trabalho. Adoro colocar a cana nas 
estruturas, dar o acabamento. Colaboro na venda das luminárias. Passei pela Loja 
Social e hoje ensino cada um que representa nossa oficina na loja. Aproveitei bem: 
aluguei um quarto e nunca mais voltei para o albergue.” Maria Aparecida Silva

ARTE E LUZ

Rua Djalma Dutra, 69 - Luz
São Paulo (SP), CEP 01103-010

Tel.: + 55 11 3313-7336
Email: arteeluzdarua@gmail.com

Site: www.arteeluzdarua.org
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Casa do Zezinho is situated between the districts of 
Capão Redondo, Parque Santo Antonio and Jardim Ângela in the 
South Zone of São Paulo.

The workshop of the Fim de Semana com Arte (Art 
weekend) Project started from the need of approximating the 
mothers to their children by recovering their affection, 
comprehension and respect which facilitates the ONG mission and 
is also totally connected to the success of its educational proposal.

The result of the living together workshops motivated 
the mothers themselves to start with the project, creating the 
Mother's Group which target was to create their own social 
investment.

The workshop creates products with the concept of 
reusing, which offers opportunities of local and human development.

CASA DO ZEZINHO

Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena
São Paulo (SP), ZIP CODE 05854 020
Phone: + 55 11 5816 6249
E-mail: luzia@casadozezinho.org.br
Website: www.casadozezinho.org.br

“I started here as workshop leader to the young people and today I have 2 
activities: I teach sewing for adults at the workshop and I am one of the partners at 
the mother's group which I am part of since the beginning. This is a work done by 
women who believe that making dreams come true is possible. “ Railda Calazans



A Casa do Zezinho esta localizada entre os bairros 
Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela, Zona Sul 
da cidade de São Paulo. 

As oficinas do Projeto Fim de Semana com Arte, 
surgiram  a partir da necessidade de aproximar mães e filhos 
resgatando o afeto, a compreensão e o respeito, o que facilitaria a 
missão da ONG, além de estar diretamente ligado ao sucesso da 
sua proposta educacional.

O resultado das oficinas de convívio fez com que as 
próprias mães impulsionassem o projeto, formando então o Grupo 
das Mães, cujo objetivo era criar seu próprio empreendimento 
social.

A oficina cria produtos com o conceito de reutilização, 
oferecendo oportunidades de desenvolvimento humano e local.

CASA DO ZEZINHO

     Rua Anália Dolácio Albino, 30 - Parque Maria Helena
São Paulo (SP), CEP 05854-020

Tel.: + 55 11 5816-6249
Email: luzia@casadozezinho.org.br

Site: www.casadozezinho.org.br

“Entrei aqui como oficineira para os jovens e eu hoje tenho 2 papéis: na oficina de 
costura para adultos e uma das sócias do grupo de mães, do qual faço parte 
desde o inicio, num trabalho que é feito por mulheres que acreditam ser possível 
realizar sonhos.”. Railda Calazans

35



36

Casa Filadélfia is an organization which started in 1995 
always focusing on life appreciation and trying to provide a better 
future for its users.

Our mission is to fight for dignity and social inclusion for 
children, teenagers and family who live with HIV/AIDS and that are 
socially vulnerable through this 4 action areas: health, educational 
art, communitarian development and fighting for rights.

Among many already done projects, one of them is 
special because of the stories of investment and overcoming which 
is the sewing and wood workshop. Besides teaching handcraft 
practices, the workshop contributes with the community so they can 
conquer new opportunities.

Rua Antonio Fortunato, 627 - Burgo Paulista
São Paulo (SP), ZIP CODE 03681 000
Phone: + 55 11 2041-6140 / 2280-0267
E-mail: info@caf.org.br
Website: www.caf.org.br

CASA FILADELFIA

“When I started to attend the workshops I was going through a very difficult 
moment in my life. As time passed by and my dedication to the classes, I started to 
produce and sell pieces and so orders started to appear. Shortly after I was invited 
to give classes of woodcraft and sewing and today I am a craft work teacher at 
SASF (Social Assistance service to the family and home basic Protection).” Renata 
da Silva Lima

“I've got to know this project through the health office I used to attend. I started 
participating in the wood painting workshop and I really liked it. As my husband 
already used to work with painting and texture on civil construction, I started to 
produce pieces at home and later orders started to appear and our income rose.” 
Matilde Pereira



A Casa Filadélfia é uma organização que atua desde 
1995 na valorização da vida, buscando proporcionar um futuro 
melhor para seus usuários. 

Através de quatro áreas de atuação: saúde, arte-
educação, desenvolvimento comunitário e defesa de direitos, tem 
como missão lutar pela dignidade e inclusão social de crianças, 
adolescentes e famílias que vivem e convivem com HIV/Aids e que 
estão em situação de vulnerabilidade social. 

Dentre os diversos projetos realizados,  um deles se 
destaca pelas histórias de empreendedorismo e superação, que é a 
oficina de costura e madeira. Além de ensinar práticas artesanais a 
oficina contribui para que a comunidade conquiste novas 
oportunidades. 

Rua Antonio Fortunato, 627 - Burgo Paulista
São Paulo (SP), CEP 03681-000

Tel.: + 55 11 2041-6140 /2280-0267
Email: info@caf.org.br

Site: www.caf.org.br

CASA FILADELFIA

“Quando comecei a freqüentar as oficinas estava passando por um período muito 
difícil em minha vida. Com o passar do tempo e empenho nas aulas, comecei a 
produzir e a vender peças e logo surgiram encomendas. Pouco depois fui 
convidada a dar aulas de artesanato em madeira e costura e hoje sou oficineira no 
SASF (Serviço de Assistência Social à Família Proteção Básica no Domicílio).” 
Renata da Silva Lima

“Conheci o projeto por meio do posto de saúde que frequentava. Comecei 
participando da oficina de pintura em madeira e gostei muito. Como meu marido já 
trabalhava com pintura e textura em construção civil comecei a fazer peças em 
casa e com o tempo as encomendas começaram a aparecer e passamos a ter 
uma renda melhor.” Matilde Pereira
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Situated on Guaianazes district, in the East Zone of 
São Paulo, “Casa Viviane dos Santos” attends women under 
domestic violence.

Facing the differences of work division because of 
gender issues, Casa Viviane worked to offer occupational and 
productive services to the women who attend the house.

A cooperative group called NAMA – Alternative center 
of Craftswomen – was created and it gives activities which provide 
income access, integration and mutual support among the women 
who are facing violent situations.

Rua Prof. Pereira Frazão, 50 - Guaianazes
São Paulo (SP) – ZIP CODE 08410 060
Phone: + 55 11 2553 -2424

CASA VIVIANE DOS SANTOS

“It's rewarding to see that patches which used to be trash became beautiful 
compositions which create incomes and raise our self-esteem.” Laurita



Localizada em Guaianases, Zona Leste de São Paulo, 
a “Casa Viviane dos Santos” atende mulheres em situação de 
violência doméstica . 

Diante da desigualdade na divisão sexual do trabalho, 
a Casa Viviane mobilizou-se para oferecer serviços de natureza 
ocupacional e produtiva para as mulheres que frequentam a casa.

Criou uma cooperativa, denominada NAMA - Núcleo 
Alternativo das Mulheres Artesãs, cujas atividades propiciam 
acesso à renda e possibilitam a integração e apoio mútuo entre as 
mulheres que estão enfrentando a situação de violência.

Rua Prof. Pereira Frazão, 50 - Guaianazes 
São Paulo (SP), CEP 08410-060

Tel.: + 55 11 2553-2424

CASA VIVIANE DOS SANTOS

"É gratificante ver que retalhos, que eram lixo, se transformam em fuxicos bonitos, 
que geram renda e aumenta nossa auto-estima" Laurita
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Caspiedade, works with Social Inclusion at the 
periphery in the North Zone of Sao Paulo since 1998.

Nowadays it counts around 15.000 people direct or 
indirectly assisted by many different services offered for different 
ages.

GERARTIS project consist of art workshops by using 
the mosaic techniques with egg shell. The commercialization of the 
products developed by the group of craftsmen make the income 
creation possible.

Estrada da Cachoeira, 801 - Rua 42, casa 09
São Paulo (SP) – ZIP CODE 02365 000
Phone: + 55 11 2267-7545 / 2992-2736
E-mail: caspiedade@caspiedade.org.br
Website: www.caspiedade.org.br

CASPIEDADE

“The most important things to us has been the new friendships, the dynamic work 
and the emotional calmness this project has brought us.” Maria Tereza G. Irrera 
and Ana Bela B. Garcia



O Centro De Assistência Social Nossa Senhora da 
Piedade - Caspiedade, atua desde 1998 com Inclusão Social na 
periferia da Zona Norte. 

Conta atualmente com 15.000 pessoas atendidas 
direta e indiretamente em diferentes serviços para várias faixas 
etárias.

O Projeto GERARTIS consiste em oficinas de arte a 
partir da utilização de técnica de mosaico com casca de ovos.
A comercialização dos produtos desenvolvidos pelo grupo de 
artesãos possibilitam a geração de renda.

Estrada da Cachoeira, 801 - Rua 42, casa 09
Jd. São João – São Paulo, SP - CEP 02365-000

Tel.: + 55 11 2267-7545 / 2992-2736
Email: caspiedade@caspiedade.org.br

Site: www.caspiedade.org.br

CASPIEDADE

“Para nós o mais importante tem sido as novas amizades, o trabalho dinâmico e a 
tranquilidade emocional que o projeto nos trouxe.” Maria Tereza G. Irrera e Ana 
Bela B. Garcia 
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The Christian Center Cidadania Vida is a Non-
Governmental organization which is situated on Parque Novo 
Mundo district, in the North Zone of Sao Paulo. 

Our mission is the complete children, young people 
and family development of those who are socially vulnerable. Our 
main goal is to work with the citizenship awareness and life quality.

We develop art craft workshops to the community 
women which has courses of fabric painting, sewing and woodcraft. 
Their products are commercialized in public fairs and bazaars in the 
area.       

Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira , 794 - Parque Novo 
MundoMundo
São Paulo (SP) – ZIP CODE 02177 000
Phone: + 55 11 2636-2965 / 3494-8254
E-mail: nccv@nccv.org.br
Website: www.nccv.org.br

NCCV

“I started the art craft with the kitchen cloth and later began with tapestry. I 
really wanted to travel to Paraiba so I started the saving money which I earned 
with the craft work. 10 months later I had saved R$ 2500 and I am really happy 
because I will do my dream trip. “Josefa Rafael de Oliveira.



O Núcleo Cristão Cidadania Vida é uma Organização 
Não-Governamental que atua na região do Parque Novo Mundo, 
Zona Norte de São Paulo e tem como missão o desenvolvimento 
integral de crianças, jovens e famílias que estão em situação de 
vulnerabilidade social. Tem como objetivo principal trabalhar na 
conscientização da cidadania e qualidade de vida. 

Desenvolve oficinas artesanais para mulheres da 
comunidade com cursos de pintura em tecido, bordado e 
artesanato em madeira que são comercializados em feiras e 
bazares da região.

Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira , 794 - Parque Novo Mundo
São Paulo (SP) - CEP 02177-000

Tel.: +55 (11) 2636-2965 / 3494-8254
Email:nccv@nccv.org.br

Site: www.nccv.org.br

NCCV

“Comecei no artesanato com pano de prato e depois de um tempo passei a fazer 
tapeçaria. Eu queria muito viajar para a Paraíba, e comecei a juntar o dinheiro que 
conseguia com a venda dos artesanatos. Depois de quase 10 meses eu juntei o 
valor de R$ 2.500,00, estou muito feliz, pois agora vou conseguir fazer minha 
viagem dos sonhos”. Josefa Rafael de Oliveira.

43



44

CONOSCO is situated on the far South of São Paulo 
city. Since 1996 it works through programs and projects focused on 
children, teenagers and their families so it can shape the citizen 
through participative education.

Workshops focused on Productive Inclusion, which 
include fabric painting, crochet and amarradinho (special kind of 
craft) are given by SASF Parelheiros III (Social Assistance service to 
the family and home basic Protection)

CONOSCO

Rua Gaivota, 30 – Vargem Grande
São Paulo (SP), ZIP CODE 04895 310
Phone: +55 11 5921-9209 / 5920-3190
E-mail: sasf@conosco.org.br / conosc@terra.com.br
Website: www.conosco.org.br

“I already used to make crochet but after the courses I learnt the fabric painting 
technique and now I mix use them together, so the quality of my products get 
better.” Samanta Silva dos Santos



O Centro de Obras Sociais Nossa Senhora das Graças 
da Capela do Socorro - CONOSCO, atua desde1996 no extremo sul 
da cidade de São Paulo através de programas e projetos voltados 
para crianças, adolescentes e suas famílias, de modo a  promover e 
formar o cidadão através da educação participativa.

Desenvolve no SASF Parelheiros III (Serviço de 
Assistência Social à Família e Proteção Básica no Domicilio), 
oficinas voltadas a Inclusão Produtiva, dentre elas a pintura em 
tecido, oficina de crochê e amarradinho.

CONOSCO

Rua Gaivota, 30 – Vargem Grande
São Paulo (SP), CEP 04895-310 

Tel.: + 55 11 5921-9209/ 5920-3190
Email: sasf@conosco.org.br / conosc@terra.com.br 

Site: www.conosco.org.br

“Eu já realizava artesanato em crochê. Após os cursos conheci a técnica de 
pintura em pano e hoje consigo usar o crochê junto com a pintura, agregando 
assim valor e qualidade aos meus produtos.” Samanta Silva dos Santos
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Since 1993, Dom Bosco Institute implements a social 
work at Bom Retiro district and other regions which present a 
meaningful rate of vulnerability in the city of Sao Paulo.

The main focus of the organization is the professional 
qualification, but it also has been strongly present on the informal 
education area as well as in the social assistencial service offering to 
other vulnerable groups.

Together with de Living Together Center, they develop 
a sewing workshop to the women of the community, later 
commercializing the products on bazaars and public fairs on the 
area.

Rua Cristina Tomás,160 - Bom Retiro 
São Paulo (SP), ZIP CODE 01129 020
Phone: + 55 11 3329 7999 / 3337 6646
E-mail: cca@idb.org.br / ccacristinatomas@gmail.com
Website: www.idb.org.br

DOM BOSCO

“Because of this place I've learnt to do many things and develop knowledge. The 
space is welcoming and the learning process such as in the sewing and craft 
courses helps in the individual development.” Ana Cleide
“Here I found friendly people and dedicated teachers and we became a new 
family. We spent useless hours immerged in our problems, not just learning a 
profession but also how to treat other people better.” Tânia



Desde 1993 o Instituto Dom Bosco implementa um 
trabalho social junto ao bairro do Bom Retiro e demais regiões que 
apresentam um índice significativo de vulnerabilidade na cidade de 
São Paulo.

O foco principal da organização é a qualificação 
profissional, porém  tem marcado uma forte presença na educação 
informal como um todo, bem como na oferta de serviços 
socioassistenciais para outros grupos em vulnerabilidade.

Desenvolve, junto ao Centro de Convivência, uma 
oficina de costura para mulheres da comunidade, comercializando 
os produtos em bazares e feiras da região.

Rua Cristina Tomás,160 - Bom Retiro
 São Paulo (SP), CEP 01129-020

Tel.: + 55 11 3329-7999 / 3337-6646
Email: cca@idb.org.br / ccacristinatomas@gmail.com

Site: www.idb.org.br

DOM BOSCO

“Através deste local aprendi a fazer muitas coisas e desenvolver conhecimentos. 
O espaço é acolhedor e o aprendizado ajuda no desenvolvimento do indivíduo, 
como o curso de costura e artesanato.” Ana Cleide
“Aqui encontrei pessoas amigas e professores dedicados onde formamos uma 
nova família. Passamos horas despercebidas de nossos problemas, aprendendo 
não só uma profissão, mas também como ser melhores com as outras pessoas.” 
Tania
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Fala Mulher Association was born in 2004 with the idea 
to promote actions that ensure the citizenship of women under social 
risk, prostitution, domestic and sexual violence by offering them 
shelter, welcoming, support, attending and guiding them to 
psychological, juridical and social orientation services besides the 
projects that motivates the income and work creation.

There are sewing workshops where the women are the 
main acts of this hand craft process which includes the confection of 
exclusive new readings of art work.

This process recovers self-esteem, autonomy and 
citizenship, focusing on reducing the violence against women and 
the reconstruction of their dignity and space in the society.

 FALA MULHER

Rua dos Estudantes, 281- Liberdade
São Paulo (SP), ZIP CODE 01505 001
Phone: + 55 11 3209 4448 / 3271 7099
E-mail: falamulher@terra.com.br
Website: www.falamulher.org.br

“It is a fascinating experience where the hope of a new life is born!” Tatiana Maria 
da Silva



A Associação Fala Mulher nasceu em 2004 com o 
objetivo de promover ações que garantam a cidadania da mulher 
em situação de risco social, prostituição, violência doméstica e 
sexual; oferecendo-lhe acolhimento, assistência, atendimento e 
encaminhamento a serviços de orientação psicológica, jurídica e 
social;  além de projetos que incentivam a geração de trabalho e 
renda.

Desenvolve oficinas de costura, onde as mulheres são 
as protagonistas deste processo artesanal, que inclui a confecção 
de peças exclusivas com releituras de obras de arte. 

Este processo resgata a auto-estima, a autonomia e a 
cidadania, visando à diminuição da violência contra a mulher e à 
reconstrução da sua dignidade e espaço na sociedade. 

 FALA MULHER

Rua dos Estudantes, 281- Liberdade
São Paulo (SP), CEP 01505-001

Tel.: + 55 11 3209-4448 / 3271-7099
Email: falamulher@terra.com.br

Site: www.falamulher.org.br

“É uma experiência fascinante, onde a esperança de uma vida nova se realiza!”.  
Tatiana Maria da Silva
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Florescer ONG was created with the intention to bring 
the community closer through social actions.

It was born in São Paulo in 1995 on Paraisopolis area – 
South Zone of Sao Paulo – which has a population of around 70.000 
people, 30% of them are children of 0 – 14 years old.

Recicla Jeans project was born inside an organization 
and consists on the creation and confection of pieces and 
accessories made from recycled jeans and fabric pieces.

This project is an ambitious proposal which makes 
fashion democratic, making it available to a community lacking 
resources but full of creativity.

FLORESCER

Rua Manoel Antonio Pinto, 500 - Paraisópolis, Morumbi 
São Paulo (SP), ZIP CODE 05663 020
Phone: + 55 11 3746-9846
E-mail: projflorescer@uol.com.br
Website: www.ongflorescer.com.br

“The best thing that happened in my life was to get to know Recicla Jeans which 
does a work which I am just a small part of and I feel very happy for it because we 
all do it with much love and caring… I really am a new person” Margarida Araujo



A ONG FLORESCER foi criada com o objetivo de unir a 
comunidade através de ações sociais. 

Atua em São Paulo desde 1995 na região de 
Paraisópolis - Zona Sul da cidade - que possui uma população 
estimada de 70.000 habitantes, dos quais 30% são crianças de 0 a 
14 anos.

O Projeto Recicla Jeans nasceu dentro da 
organização e consiste na criação e confecção de peças e 
acessórios a partir da reciclagem de jeans e resíduos têxteis.

Este projeto é uma proposta ambiciosa que 
democratiza a moda, colocando-a a serviço de uma comunidade 
carente de recursos, mas cheia de criatividade.

FLORESCER

Rua Manoel Antonio Pinto, 500 - Paraisópolis, Morumbi 
São Paulo (SP), CEP 05663-020

Tel.: + 55 11 3746-9846
Email: projflorescer@uol.com.br

Site: www.ongflorescer.com.br

“A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer o Recicla Jeans, que 
faz um trabalho do qual eu me sinto muito feliz de ter uma pequena participação, 
que é feito por todas nós com muito amor e carinho... sou realmente outra pessoa.” 
Margarida Araújo
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Fundacão Julita offers education and leisure for the 
children and teenagers of the community of Jardim São Luiz and 
close neighborhoods in the South Zone of Sao Paulo.

Its goal is to serve children, teenagers, young people 
and the elderly by offering them diverse activities which can 
empower and develop citizenship at all their abilities.

Through Araucaria project, 120 elders have the 
opportunity of living and participating through the sewing workshop 
for example where patchwork pieces are produced and them 
making the income creation possible.

Rua Nova Tuparoquera, 117 - Jardim São Luis
São Paulo (SP), ZIP CODE 05820 200
Phone: + 55 11 5851-0943
E-mail: programas@fundacaojulita.org.br
Website: www.fundacaojulita.org.br

“One day a friend of mine who attended there invited me and I went. I liked the 
group and was really looking forward to our next meeting which happens once a 
week. I got so much involved that I don't know where I get energy to make so many 
activities. All I know is that it's necessary to have a target and to be brave. I am 
eager to produce knowledge and when the topic is old age I have no idea what it 
means”. Edite Pereira da Silva

FUNDAÇÃO JULITA

“I've lived in Jardim São Luiz for 40 years. I wouldn't get out of home and started 
getting depressed. Then I realized that this project was a therapy to mind and I 
started feeling better each day. At home I do lots of sewing and already got an 
extra income because of that.” Dulce Argolo da Silva Leal



A Fundação Julita oferece educação e lazer para 
crianças e adolescentes da comunidade do Jardim São Luiz e 
bairros vizinhos – Zona Sul de São Paulo. 

Tem como objetivo atender crianças, adolescentes, 
jovens e idosos, oferecendo atividades diversificadas que 
contenham em cada uma delas o fortalecimento e desenvolvimento 
do exercício da cidadania e de todas as suas habilidades. 

Através do programa Araucária, oferece a 120 idosos 
várias oportunidades de convívio e participação, dentre elas, a 
oficina de costura onde são produzidos artigos em patchwork, 
criando assim a possibilidade de geração de renda.

    Rua Nova Tuparoquera, 117 - Jardim São Luis
São Paulo (SP), CEP 05820-200

Tel.: + 55 11 5851-0943
Email: programas@fundacaojulita.org.br

Site: www.fundacaojulita.org.br

“Eu moro há 40 anos no Jardim São Luiz .Eu não saía de casa, estava com começo 
de depressão. Percebi que é uma terapia para minha mente e comecei a me sentir 
cada dia melhor. Em casa faço muitos bordados e até tenho uma renda extra pelo 
trabalho.” Dulce Argolo da Silva Leal
“Um belo dia uma amiga que frequentava me convidou e eu lá fui. Gostei do grupo 
e não via o dia do nosso encontro chegar, que era uma vez por semana. Eu me 
envolvi tanto que hoje eu digo: não sei o combustível que me alimenta para tantas 
atividades. Só sei que é preciso ter um ideal e ter coragem. Tenho ânsia de 
produzir, de conhecimento e quando o assunto é a velhice eu digo não saber seu 
significado.” Edite Pereira da Silva

FUNDAÇÃO JULITA
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Gaspar Garcia Human Rights Center works for 20 
years with citizenship construction through popular education, 
juridical defense and support to the organization of income creation.

Reviravolta project is based on craft production 
workshops which want to welcome and create opportunities of 
social inclusion to homeless people through the confection and 
commercialization of the products made with reused or recycled 
materials.

Nowadays, around 30 homeless people are benefited 
daily with this project.

Rua 25 de Janeiro, 274 - Luz
São Paulo (SP), ZIP CODE 01103 000
Phone: + 55 11 3311-9961 / 3311-9928
E-mail: reviravolta@gaspargarcia.org.br
Website: www.gaspargarcia.org.br/coorpel.asp

GASPAR GARCIA

“I think this workshop is fantastic because here I learnt how to make jewelry, 
portraits, flowers… everything done with old newspapers that are not reused. This 
is the simplest way to appreciate the things that only few people appreciate.” 
Nilton de Assis Araujo
“I really enjoy Reviravolta courses because it gives us the chance of working and 
self-recognition. Each day we learn something different so we can have a new 
income.” Verivaldo José de Oliveira 



O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos - há 20 
anos atua objetivando a construção da cidadania por meio de 
processos de educação popular, da defesa jurídica e do apoio à 
organização para geração de renda. 

O projeto Reviravolta baseia-se em oficinas de 
produção artesanal que visam  acolher e criar oportunidades de 
inclusão social para as pessoas em situação de rua, através da 
confecção e comercialização de produtos feitos de materiais 
reutilizados ou reciclados.

Atualmente cerca de 30 pessoas em situação de rua 
são beneficiadas diariamente por esse projeto.

 

Rua 25 de Janeiro, 274 - Luz
São Paulo (SP), CEP01103-000

Tel.: + 55 11 3311-9961/3311-9928
Email: reviravolta@gaspargarcia.org.br 

Site: www.gaspargarcia.org.br/coorpel.asp

GASPAR GARCIA

"Eu acho esta oficina maravilhosa. Pois aqui eu aprendi a fazer bijuterias, porta 
retratos, flores, tudo vindo de jornal que são jogados no lixo e não são 
reaproveitados. Então esta é uma maneira simples de valorizarmos aquilo que 
poucas pessoas valorizam." Nilton de Assis Araujo.
"Estou gostando muito dos cursos da Reviravolta, pois nos proporciona a chance 
de trabalho e de reconhecimento pessoal. A cada dia aprendemos algo diferente 
para que possamos ter uma nova renda." Verivaldo José de Oliviera
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CRD – Grupo Pela Vida /SP – Diversity Reference 
Center – develops activities focused on sex professional, 
homosexuals, lesbians, transvestites, transsexuals and people who 
live with HIV/AIDS and are vulnerable to social risk.

The goal of Diversity Reference Center is to implement 
actions that ensues social inclusion and the income creation in 
downtown area of Sâo Paulo.

There are many craft workshops which motivates 
group living, interaction and personal appreciation.

“CRD was the open door for me to be more than a transvestite because here I 
looked for dignity and the workshops improved my craftswoman abilities. Now I 
live from my job and also have the opportunity to teach it to other people like me 
who attend CRD “

Rua Major Sertório, 292/294 – Vila Buarque
São Paulo (SP)ZIP CODE 01222 000
Tel: + 55 11 3151-5786 / 3151-5783
E-mail: crdiversidade@uol.com.br
Website: www.aids.org.br

GRUPO PELA VIDA



O CDR - 
Diversidade desenvolve atividades voltadas principalmente a 
homens e mulheres profissionais do sexo, gays e lésbicas, travestis, 
transexuais e pessoas que vivem com HIV/AIDS e em situação de 
vulnerabilidade e risco social.  

O objetivo do Centro de Referência da Diversidade é 
implementar ações que possibilitem a garantia da inclusão social e a 
geração de renda na região central de São Paulo. 

Possui várias oficinas artesanais que promovem a 
valorização pessoal e o convívio.

Grupo Pela Vida/SP - Centro de Referência da 

“O CRD foi a porta de entrada para eu ser mais do que travesti, pois aqui busquei 
dignidade por meio das oficinas que aprimorou minhas habilidades como artesã e 
hoje, não só sobrevivo de meu trabalho, como tenho a oportunidade de ensiná-lo a 
outras travestis que freqüentam o CRD”.

Rua Major Sertório, 292/294 – Vila Buarque
São Paulo (SP), CEP 01222-000

Tel.: + 55 11 3151-5786 / 3151-5783
Email: crdiversidade@uol.com.br

 Site: www.aids.org.br

GRUPO PELA VIDA
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Bata – Kotô – IBAK Institute, together with SMADS 
(Social Assistance Municipal Secretariat) work at the Mooca Street 
Tent and Bela Vista Tent and are part of the Urban Attention program 
– Living Space for homeless adults.

The activities done by us have the goal to recover the 
self-esteem through organized and practical actions which can 
develop income and social inclusion

Rua Teodoro Sampaio, 417 – cj 111, Pinheiros
São Paulo (SP), ZIP CODE 05405 000
Phone: + 55 11 3085-4536 / 2738-1661
E-mail: projetos@ibak.org.br
Website: www.ibak.org.br

IBAK

“Since I've started working at the craft workshops I have felt happier with life. Every 
time I do some work at the workshop and see the result I get very happy. It's been a 
long time I didn't have anything nice like that to do. I would like that more workshops 
like this existed.” Plinio de Souza Aguiar



O Instituto Bata-Kotô- IBAK,  atua  em  parceria  com a 
SMADS na Tenda Rua da Mooca e na Tenda Bela Vista, que  
integram o programa de Atenção Urbana - Espaço de Convivência 
para Adultos em Situação de Rua. 

As atividades desenvolvidas tem o objetivo de  
promover o resgate da autoestima através de ações organizadas , 
práticas e que possam propiciar geração de renda e inclusão social.

Rua Teodoro Sampaio, 417 – cj 111, Pinheiros
São Paulo (SP), CEP 05405-000

Tel.: + 55 11 3085-4536 e 2738-1661
Email: projetos@ibak.org.br 

Site: www.ibak.org.br 

IBAK

“Desde que comecei a fazer as oficinas de artesanato tenho me sentido mais de 
bem com a vida. Sempre que faço algum trabalho nas oficinas e vejo o resultado 
fico muito feliz. Fazia muito tempo que eu não tinha uma coisa tão legal pra fazer e 
queria que tivesse mais oficinas como essas ”. Plínio de Souza Aguiar
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“Oficina de Girafas & Cia” is a capacitation and 
income creation Project founded in 2006 which serves the elderly of 
the community of Jardim Helena, East Zone of São Paulo.

We develop a creation work which prioritizes the 
environment awareness and preserving through newspaper and 
other material recycling.

The workshop is integrated by people of different ages 
that live in that area and attend the Elderly Center at Irma Idelfranca 
Beneficent Association.

The workshop's main activity is the production of 
decorated objects (mainly giraffes) with recycled and reused 
materials such as newspapers, toilet paper roll, magazines, used 
coffee filter, patches etc.

 IRMÃ IDELFRANCA

Av. Dr. Décio de Toledo Leite, 143 - Jardim das Oliveiras Itaim 
Paulista
São Paulo (SP), ZIP CODE 08090 000
Phone: + 55 11 2581-0133 / 2585-8381
E-mail: idelfranca@ig.com.br
Website: www.oficinagirafaecia.com

“I am here since the beginning. Today I work full time at Loja Social (Social Store) 
and this gives me a lot of satisfaction because I do activities that in the past I also 
used to do when I was a saleswoman at big retail store in Sao Paulo. “ Benedita 
Lauriana Domingues (BENE)



A “Oficina de Girafas & Cia” é um projeto de 
capacitação e geração de renda, criado em 2006 que atende a 
idosos na comunidade do Jardim Helena, zona Leste de  São Paulo.

Desenvolve um trabalho de criação que priorizando a 
conscientização da preservação do meio ambiente, através da 
reciclagem de jornal e outros materiais.

A oficina é composta por pessoas de várias idades 
que moram na região e frequentam o Núcleo de Idosos da 
Associação Beneficente Irmã Idelfranca. 

A principal atividade da oficina é a produção de 
objetos decorativos (em especial a girafa), a partir de materiais 
reciclados e reutilizáveis como jornal, rolo de papel higiênico, 
revistas, filtro de café usado, retalhos, entre outros.  

 IRMÃ IDELFRANCA

         Av. Dr. Décio de Toledo Leite, 143 - Jardim das Oliveiras 
Itaim Paulista - São Paulo (SP), CEP 08090-000

Tel.: + 55 11 2581-0133 / 2585-8381
Email: idelfranca@ig.com.br

Site: www.oficinadegirafaecia.com
                 

“Faço parte desde seu início. Hoje sou plantonista na Loja Social e isso me dá 
muita satisfação, pois exerço funções que no passado, também exercia quando 
era vendedora em grandes lojas na cidade de São Paulo.” Benedita Lauriana 
Domingues (BENÊ)
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LUMEN – Assistance to people with Neurological or 
Mental Illness Association, serves 60 people with brain damage and 
also their tutors who mostly are underprivileged mothers from many 
periphery neighborhoods of Sao Paulo city.

The program named “Jóias de Mães” tries to develop 
the individual abilities and motivate the artistic gifts for the confection 
of fashion accessories and decorative pieces.

This workshop gives to the mothers and tutors an 
opportunity of informal work and income creation as well as the 
preparation to become multipliers agents in their own communities.

LUMEN

Alameda dos Guatás, 701 - Planalto Paulista
São Paulo (SP),ZIP CODE 04053 042
Phone: + 55 11 5583-1400
E-mail: associacaolumen@globo.com

“The program was fundamental for me to change my personal and social life. 
Today, after 05 years of the project I feel that my self-esteem has changed and that 
I am a participant agent at the inclusion process of my son and also of other special 
children and teenagers.” Marta Rejane dos Santos – Mother and member of Jóias 
de Mães Project



A LUMEN - Associação de Assistência ao Deficiente 
Neuro Motor e/ou Mental, atende 60 pessoas com paralisia cerebral, 
bem como seus responsáveis, que em sua maioria são mães 
oriundas de vários bairros periféricos da cidade de São Paulo. 

O programa denominado “Jóias de Mães” busca 
fomentar as habilidades individuais e estimular a formação artística 
para a confecção de acessórios de moda e peças decorativas.

Esta oficina propicia para estas mães e para 
cuidadoras, uma oportunidade de trabalho informal e geração de 
renda, bem como o preparo para serem agentes multiplicadoras em 
suas comunidades de origem. 

     

LUMEN

Alameda dos Guatás, 701 - Planalto Paulista
 São Paulo (SP), CEP 04053-042

Tel.: + 55 11 5583-1400
Email: associacaolumen@globo.com

“O programa foi fundamental para que eu pudesse modificar fatores importantes 
em minha vida pessoal e social. Hoje, depois de mais de 05 anos de projeto, sinto 
que me modifiquei quanto a minha auto-estima, bem como sinto-me um agente 
participante no processo de inclusão, tanto do meu filho, como de outras crianças 
e adolescentes especiais.” Marta Rejane dos Santos – Mãe e integrante do Projeto 
Jóias de Mães
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MAMÃE – Associação de Assistência a Criança 
Santamarense, works for 45 years developing in its many units 
educational activities on different areas, fulfilling the needs of 
different ages.

The Professionalizing Center of Turma Santa Terezinha 
club serves young people from 14 to 17 years old and 11 months and 
their families offering them professional courses of bakering, 
industrial sewing, domestic electricity, etc.

There is a dynamic sewing workshop for women of 
Pedreira area, South Zone of São Paulo. After the capacitation they 
start producing creative pieces which are commercialized in the 
community, public fairs and bazaars, helping them make some extra 
income to the families.

MAMÃE 

“I've been in this organization for more than 2 years and I study professional craft. I 
am already able to help my colleagues with difficulties. I produce many craft 
pieces, fix and sew in general so I can raise my income and also produce clothing 
for my teenage daughter.” Maria Jose da Silva de Arruda

Rua Prof. Cardoso de Melo Neto,1000 – Pedreira, Santo Amaro
São Paulo (SP), ZIP CODE 04474 440
Phone: + 55 11 5560-0915
Website: www.mamae.org.br
E-mail: crechemamae@uol.com.br / 
profissionalizante@mamae.org.br



A MAMÃE -  Associação de Assistência à Criança 
Santamarense,  atua há 45 anos desenvolvendo em suas várias 
unidades atividades educativas em áreas distintas, porém 
integradas, atendendo as necessidades de diferentes faixas 
etárias.

O Núcleo Profissionalizante do Clube da Turma Santa 
Terezinha atende jovens entre 14 e 17 anos e 11 meses e seus 
familiares, oferecendo cursos profissionalizantes nas áreas de 
Confeitaria, panificação, costura industrial, eletricidade residencial 
entre outros. 

Possui uma dinâmica oficina de costura destinada a 
mulheres da região de Pedreira, zona Sul de São Paulo, que após 
uma capacitação passam a elaborar peças criativas e que são 
comercializadas na comunidade, além de feiras e bazares, gerando 
renda complementar para as famílias.

MAMÃE 

“Estou na Organização há mais de 2 anos e faço curso de especialização em 
artesanato. Já consigo auxiliar as colegas que apresentam mais dificuldades. 
Produzo várias peças de artesanato, faço consertos e costura em geral, 
conseguindo assim gerar renda, além de produzir roupas para minha filha 
adolescente.” Maria José da Silva de Arruda

Rua Prof. Cardoso de Melo Neto,1000 – Pedreira, Santo Amaro
São Paulo (SP), CEP 04474-440

Tel.: + 55 11 5560-0915
Site: www.mamae.org.br

Email: crechemamae@uol.com.br / 
profissionalizante@mamae.org.br
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MOCA Organization is situated in São Miguel, East 
Zone of São Paulo and its main goal is to propose and develop facing 
actions for some parts of the population focusing on the socio 
assistencial net access, participation and autonomy achievement.

It works with SMADS (Social Assistance Municipal 
Secretariat) on developing programs for children, teenagers, elderly 
and their families.

Jardim Helena' SASF (Social Assistance service to the 
family and home basic Protection) offers craft sewing, crochet and 
jewel making workshops improving the social interaction of the users 
and the income creation by the commercialization of the products.

MOCA

Rua Tujumirim, 179 - Jardim Helena, São Miguel Paulista
São Paulo (SP), ZIP CODE 08081 020
Phone: + 55 11 2025 2493 / 2584 7596
E-mail: sasf.jh@uol.com.br

“It was the best thing that has happened to me. I had asked for this workshop some 
time ago and it has been great. When I don't sew I get sad.” Severina Soares do 
Vale
“I learnt to live in group and I participate in the workshop as a therapeutic art. I 
intend to work by my own in the future selling jewels and other crafts.” Raimunda 
Maciel dos Santos



O Movimento de Orientação à Criança e ao 
Adolescente Organização - MOCA localiza - se em São Miguel, zona 
leste de São Paulo, e tem como diretriz fundamental propor e 
desenvolver ações de enfrentamento da exclusão de parcelas da 
população, com vistas ao acesso à rede socioassistencial, à 
participação e à aquisição de autonomia. 

Atua na implantação de programas em parceria com a 
SMADS para crianças, adolescentes, idosos e suas famílias.

O SASF Jardim Helena oferece oficinas artesanais de 
costura, bordado e bijuterias, possibilitando o convívio entre os 
usuários e a geração de renda através da comercialização dos 
produtos. 

MOCA

Rua Tujumirim, 179 - Jardim Helena, São Miguel Paulista 
São Paulo (SP), CEP 08081-020

Tel.: + 55 11 2025-2493 / 2584-7596
Email: sasf.jh@uol.com.br

“Foi a melhor coisa que aconteceu, Havia pedido esta oficina a algum tempo e 
está sendo ótimo. No dia em que não bordo, fico triste”. Severina Soares do Vale
“Aprendi a viver em grupo e participo da oficina como uma arte terapia. No futuro 
pretendo trabalhar por conta própria vendendo bijuteria e outros artesanatos. 
Raimunda Maciel dos Santos
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Emerlino Matarazzo Moviment started its activities on 
June 1987 at the Sao Francisco de Assis community, east zone of 
Sao Paulo.

It develops programs focused on the promotion and 
inclusion of children, teenagers, young people, elderly and families 
of the region of Emerlino Matarazzo, São Miguel Paulista and Itaim 
Paulista districts.

It offers Productive Inclusion workshops to the families 
of the area. In the workshops they produce woodcraft pieces, 
crochet and fabric painting which are commercialized at local 
expositions, making an extra income possible.

MST

Rua Paulina Augustin, 240 – antigo 1b - Ermelino Matarazzo
São Paulo (SP), ZIP CODE 03807 400
Phone: +55 11 2544-5844
E-mail: mulheres.semterra@gmail.com

“I've learnt to do the textured painting at the workshop and today I decorate my 
house, which looks much more beautiful now. I also improve my income with the 
craft selling.” Maria Aparecida de Moura



A Associação Comunitária das Mulheres do 
Movimento sem Terra de Ermelino Matarazzo iniciou suas atividades 
em junho de 1987, na Comunidade São Francisco de Assis, zona 
Leste da cidade de São Paulo.

Desenvolve programas destinados a promoção e 
inclusão de crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias da 
região de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e Itaim Paulista.

Oferece oficinas de Inclusão Produtiva para as famílias 
da região, onde são desenvolvidas peças artesanais em madeira, 
além de bordados e pintura em tecidos, que são comercializados 
em exposições locais, possibilitando a geração de renda.

MST

Rua Paulina Augustin, 240 – antigo 1b - Ermelino Matarazzo 
São Paulo (SP), CEP 03807-400

Tel.: + 55 11 2544-5844
Email: mulheres.semterra@gmail.com

“Aprendi e aplicar a técnica de pintura texturizada na oficina e hoje decoro a 
minha casa, que esta mais bonita. Também consigo melhorar a minha renda com a 
venda de artesanato” Maria Aparecida de Moura
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NASCE is situated in the area of Parque Santa 
Madalena, East Zone of São Paulo, serving 160 physical, mental and 
multiple incapables who are over 4 years old.

The Youth Center has 60 youngsters from 14 - 23 years 
old who are socially vulnerable. The goal is to awake citizenship 
feeling and the awareness of their values and responsibilities.

 There is a carpentry workshop where the young 
people learn how to develop wood products commercializing them 
later in the community and they also learn restoring techniques for 
furniture and wood objects.

NASCE

Av. Primavera de Caiena, 338 - Parque Santa Madalena
São Paulo (SP), ZIP CODE 039081010
Phone: + 55 11 2703-4905
E-mail: nasce_br@hotmail.com

 “I am enrolled in NASCE for around 7 years and I participate in the Inclusive 
Production group. I found many friends when I got there and I started with 
carpentry by covering boxes with wood leaves, which I really enjoyed doing. With 
the money we receive from the orders, it's possible to buy some things like pants, 
cell phone battery and also help at home.” Andre Souto Aquino

“We are participating on a new project called Productive Inclusion where what we 
produce is sold and the money is shared between the group members. We make 
little boxes and furniture restoring. This project is very good because everybody 
learns to be responsible with work and money.” Kathryn Karine da Silva 



O Núcleo de Apoio Social  Cantinho da Esperança – 
NASCE,  atua na região do Parque Santa Madalena, zona Leste de 
São Paulo,  atendendo 160 pessoas com deficiência física, mental e 
múltipla, com idade superior a 04 anos.

No Centro da Juventude, que possui 60 jovens de 14 a 
23 anos em situação de vulnerabilidade social,  o objetivo é 
despertar o sentimento de cidadania e consciência de seus valores 
e responsabilidades.

Possui uma oficina de marcenaria, onde os jovens 
aprendem a desenvolver produtos em madeira, comercializando-os 
posteriormente na comunidade, além de técnicas de restauração de 
moveis e objetos de madeira.

NASCE

Av. Primavera de Caiena, 338 - Parque Santa Madalena
São Paulo (SP), CEP 03981010

Tel.: + 55 11 2703-4905
Email: nasce_br@hotmail.com

“Estou matriculado no NASCE aproximadamente 7 anos e participo do grupo de 
Inclusão Produtiva. Quando cheguei lá encontrei muito amigos e fui fazer 
atividades na marcenaria revestindo caixinha com folhas de madeiras, trabalho 
que gostei muito de fazer. Com dinheiro que recebemos das encomendas, dá 
para comprar algumas coisas, por exemplo, calça, um carregador para celular e 
ajudar em casa.” André Souto Aquino
“Nós estamos em um novo projeto que se chama Inclusão Produtiva, onde o que 
fazemos é vendido e o dinheiro é dividido entre todos do projeto. Nós fazemos 
caixinhas e restauração de móveis. Esse projeto é muito bom, pois todos 
aprendem a ser responsáveis com o trabalho e o dinheiro.” Kathryn Karine da Silva
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Grupo de Mães Novo Amanhecer Association was 
founded in 1986 starting a work of welcoming and listening to the 
families that migrated to the first housing complex named President 
Juscelino Kubistchek in the East Zone of Sao Paulo. Nowadays, 
along with SMADS (Social Assistance Municipal Secretariat), it 
develops programs focusing on vulnerable elderly, children, 
teenagers and families.

Committed on making opportunities to the users and 
open their eyes to their own potential, it develops at its on space 
knitting workshop, fabric painting, embroidering in strips and fuxico ( 
a special kind of material) which is attended by around 65 people 
weekly. The best products are commercialized at Social Store.

NOVO AMANHECER

Rua José Higino Neves, 1624 - Cidade Tiradentes
São Paulo (SP), ZIP CODE 08460 650
Phone: + 55 11 2555-3350

“ I started to attend fuxico workshops which provided me great learning and today I 
produce my own fuxico key chains and I help my husband with our family income. 
I've met people of the community and we exchanged information. It was very 
useful.” Lucineide de Alcântara



A Associação Grupo de Mães Novo Amanhecer foi 
fundada em 1986 iniciando um trabalho de acolhida e escuta de 
famílias que migraram para o primeiro conjunto habitacional 
Presidente Juscelino Kubistchek, zona Leste de São Paulo. 
Atualmente desenvolve programas em parceria com a SMADS 
voltados para idosos, crianças, adolescentes e famílias em 
vulnerabilidade.

Comprometida em gerar oportunidades aos usuários 
e dar visibilidade as suas potencialidades, O Novo Amanhecer 
desenvolve no próprio espaço da organização, oficinas de tricô, 
pintura em tecido, bordado em fita e fuxico; para aproximadamente 
65 pessoas, semanalmente. Os melhores produtos são 
comercializados no espaço da Loja Social.

 

NOVO AMANHECER

Rua José Higino Neves, 1624 - Cidade Tiradentes
São Paulo (SP), CEP 08460-650

Tel.: + 55 11 2555-3350

“Passei a frequentar as oficinas de fuxico que me proporcionou um grande 
aprendizado, e hoje produzo meus chaveiros de fuxico e ajudo meu esposo na 
renda da casa. Conheci pessoas da comunidade e trocamos informações. Foi 
bem produtivo.” Lucineide de Alcântara
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NUA Association – Nova União da Arte is situated on 
Jardim Pantanal area, far East of São Paulo city.

 The project was born in 2001 and its idea is the 
development of group participation which leads and manages its 
own social inclusion process.

Filó – Cabruera project aims on bags and accessories 
confection associated with social and environment responsibility 
and became a pioneer technology of sustainable social business.

 Its actions are focused on a social environmental 
relearning process with a line of eco-friendly products developed 
from the reusing of banners and other types of industrial pieces.
 

Nowadays this project provides work and income to 30 
women of Jardim Pantanal community

NUA

Rua Tancredo de Almeida Neves, 87- União de Vila Nova
São Paulo (SP), ZIP CODE 0872 035
Phone: + 55 11 2297 3871 / 8421 0246
E-mail: novauniaodaarte@yahoo.com.br
Website: www.filocabruera.com.br

 “This project has contributed to my personal and professional life and today we 
have a decent job.” Jaqueline Ramos Ferreira and Lucia Tereza da Silva



Associação NUA – Nova União da Arte atua na região 
do Jardim Pantanal, extremo leste da cidade de São Paulo. 

O projeto nasceu em 2001 e pauta-se no 
desenvolvimento de uma coletividade participativa, protagonista e 
gestora de seus processos de inclusão social.

O projeto Filó-Cabruêra objetiva a confecção de  
bolsas e acessórios agregados à responsabilidade social e 
ambiental e tornou-se uma tecnologia modelo de negócio social 
sustentável. 

Suas ações são voltadas para uma reeducação sócio-
ambiental com uma linha de produtos ecologicamente corretos, 
desenvolvidos a partir da reutilização de banners e outros tipos de 
resíduos industriais. 

Atualmente gera trabalho e renda para 30 mulheres da 
comunidade Jardim Pantanal. 

NUA

Rua Tancredo de Almeida Neves, 87- União de Vila Nova
São Paulo (SP), CEP 08072-035

Tel.: + 55 11 2297-3871 / 8421-0246
Email: novauniaodaarte@yahoo.com.br

Site: www.filocabruera.com.br

“Esse projeto tem contribuído para minha vida pessoal e profissional e hoje temos 
um trabalho digno”. Jaqueline Ramos Ferreira e Lucia Tereza da Silva
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O Semeador is a non-profit organization which works in 
many departments and age groups in Parelheiros area, far South of 
Sâo Paulo.

 NCI – Núcleo de Convivência para Idosos (Elderly 
group living Center) develops group living opportunities and 
community interaction through a craftwork workshop where they 
make silk painting, patchwork, jewelry and wood products. The 
commercialization of these products makes an extra income 
possible to be earned by the women who attend the workshop. 

Rua Américo Coxa, 550 - Jardim Roschel
São Paulo (SP), ZIP CODE 04890 000
Phone: + 55 11 5920-2498
E-mail: assosemeador@aol.com
Website: www.sab.org.br/terc-setor/semeador.htm

O SEMEADOR

“Whenever I go to the workshop I forget all my problems. I like to learn new things 
and here there always different craft work. I learned how to make scarves. I loved it! 
I received many orders last winter.” Francisca das Chagas Miranda Barbosa
“Whenever I come to Semeador I want to learn more. I feel I can be myself here, I 
talk to people, meet new teachers, learn and sell the things I produce.” Therezinha 
Luz



O Semeador é uma organização sem fins lucrativos 
que atua com vários segmentos e faixas etárias na região de 
Parelheiros, extremo  Sul de São Paulo 

O NCI-Núcleo de Convivência para Idosos, 
desenvolve  oportunidades de convivio e participação comunitária 
através de uma oficina artesanal, onde são realizados trabalhos de 
pintura em seda, patchwork, bijuterias e madeira. A comercialização 
destes produtos possibilita a complementação de renda para as 
mulheres que frequentam esta oficina.

Rua Américo Coxa, 550 - Jardim Roschel
São Paulo (SP) - CEP 04890-000 

Tel.: + 55 11 5920-2498 
Email:assosemeador@aol.com

Site: www.sab.org.br/terc-setor/semeador.htm

O SEMEADOR

“Quando eu venho pra oficina esqueço de todos os problemas.Gosto de aprender 
coisas novas e aqui sempre tem artesanatos diferentes. Aprendi a fazer cachecol 
de tear. Adorei ,tive varias encomendas na época do frio.” Francisca das Chagas 
Miranda Barbosa
“Quando venho pro Semeador quero aprender sempre mais. Aqui eu me sinto a 
vontade, converso com as pessoas, conheço novas professoras, aprendo e ainda 
vendo as coisas que faço.” Therezinha Luz
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Pró - Brasil works with projects and necessary actions 
to human and social development of those who are highly vulnerable 
socially at Parelheiros area, South Zone of São Paulo.

In this area, many mothers work out of home and their 
kids used to stay without the protection and necessary care. Most of 
the mothers of the community knew a little bit of sewing and using 
this potential, the Association had the idea to teach them patchwork 
techniques.

The cooperative prioritizes the income creation, 
leadership formation, organization and capacitating actions to 
women and also new channels of commercialization.

Rua J. Antonio D'Ávila, 428 - Jardim dos Álamos
São Paulo (SP), ZIP CODE 04883 100
Phone: + 55 11 5926-2667 / 3717-2631 / 6791-6995 / 6791-6995
E-mail: denise@probrasil.org / odair@probrasil.org

PRÓ-BRASIL

 “The workshop has given us a great opportunity by offering us this course and 
opening the ways for our professional future.” Ines Nunes de Souza
“Pró - Brasil for around 2 years has given me courses in which I can realize 
everything I am capable of.” Maria Helena



A Pró-Brasil atua em projetos e ações necessárias ao 
desenvolvimento humano e social de pessoas que vivem em 
condições de alta vulnerabilidade social na região de Parelheiros, 
zona sul de São Paulo.

Muitas mães trabalhavam fora e seus filhos ficavam 
sem a proteção e cuidado necessários. Nesta comunidade a 
maioria das mães tinha noções de costura e aproveitando este 
potencial , a Associação teve a idéia de ensiná-las a técnica de 
patchwork. 

Em apenas oito meses formou-se o primeiro grupo de 
mulheres artesãs. 

A cooperativa prioriza a geração de renda, a formação 
de lideranças, ações de organização e capacitação de mulheres, 
além da abertura de novos canais de comercialização. 

 

Rua J. Antonio D'Ávila, 428 - Jardim dos Álamos
São Paulo (SP), CEP 04883-100 

Tel.: + 55 11 5926-2667 / 3717-2631 / 
6791-6991 / 6791-6995

Email: denise@probrasil.org / odair@probrasil.org.br

PRÓ-BRASIL

“A oficina tem nos dado uma grande oportunidade oferecendo esse curso e 
abrindo os caminhos para o futuro profissional.” Inês Nunes de Souza 
“A Pro Brasil me proporciona, há mais ou menos dois anos, cursos no quais 
consigo realizar tudo aquilo que eu posso”. Maria Helena 
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Since 1989 it works with education to social inclusion 
so children, young people and adults empower their talents and 
build a better future.

Educar no Trabalho (Work Education Program) serves 
200 people who are handicapped and develops craft workshops.

At Núcleo da Convivência Feliz Idade, Promove offers 
different activities to 120 elderly. Among them is the painting 
workshop which goal is to empower the artistic abilities, motivate 
social living, recover self-esteem and strengthen family ties. 

Núcleo de Convivência para Idosos Feliz Idade 
Rua Tereza Bortolo, 71 – Bortolândia / Tremembé 
São Paulo (SP), ZIP CODE 023520150
Phone: + 55 11 2206-0451
 
Promove Ação Sócio Cultural 
70 Professora Jacira de Carvalho Street – Jaçanã
São Paulo (SP), ZIP CODE 02257 010
Phone: + 55 11 2249-5539
E-mail: promove@promove.org.br
Website: www.promove.org.br

PROMOVE

“To participate in this workshop means a great opportunity for me to expand my 
knowledge and also to sell my paintings, what makes me really happy because at 
the same time its therapy for me.” Jandira da Silva Faria – NCI Idade Feliz (Happy 
Age group living Center),
“I've learnt how to make fuxicos at Promove. I love this work because I can sell my 
products to my family and neighbors. At home, my mother helps me to organize 
the selling and also to buy the material. My fuxicos are very famous !” Renata 
Bianca – Promove Ação Sócio Cultural (Promove Social Cultural Action)



Desde 1989 atua com a educação para inclusão social 
a fim de que crianças, jovens e adultos potencializem os seus 
talentos e construam um futuro melhor. 

O Programa Educar no Trabalho atende 200 pessoas 
com deficiência, onde desenvolve também oficinas artesanais.

O Núcleo de Convivência Feliz Idade, a Promove 
pferta diversas atividades para 120 idosos, entre elas a oficina de 
pintura, que tem como objetivo incrementar as habilidades 
artísticas, incentivar o convívio social, resgatar a auto-estima e 
fortalecer os vínculos familiares. 

Núcleo de Convivência para Idosos Feliz Idade
Rua Tereza Bortolo, 71 – Bortolândia / Tremembé 

São Paulo (SP), CEP 02352-150
Tel.: + 55 11 2206 -0451

Promove Ação Sócio Cultural
Rua Professora Jacira de Carvalho, 70 – Jaçanã 

São Paulo (SP), CEP 02257-010
Tel.: + 55 11 2249-5539

Email: promove@promove.org.br
Site: www.promove.org.br

PROMOVE

“Participar da oficina representa para mim a oportunidade de expandir os meus 
conhecimentos e também de vender os meus quadros, o que me deixa feliz e ao 
mesmo tempo faço uma terapia” Jandira da Silva Faria - NCI Idade Feliz
“Aprendi a fazer fuxicos na Promove. Adoro esse trabalho, pois posso vender 
para a família e para os vizinhos.  Em casa, a minha mãe me ajuda a organizar as 
vendas e também à comprar o material. Meus fuxicos fazem o maior sucesso”. 
Renata Bianca - Promove Ação Sócio Cultural
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Quixote project exists since 1996 and its mission is to 
transform the life histories of children, young people and families 
under complex and vulnerable situations.

It is situated at Vila Mariana area, downtown São Paulo.

 At Programa Atenção à Família (Attention to the family 
program) it gives psychosocial support, income bases to the family 
of the attendants through the production and selling of craft work.

Av. Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 - Aclimação
São Paulo (SP), ZIP CODE 04112 080
Phone: + 55 11 5083-0449 / 5572-8433
E-mail: comercial@projetoquixote.org.br
Website: www.projetoquixote.org.br

QUIXOTE

“Before going to the workshop I didn't even know how to hold a pair of scissors. 
Now I sew, make bags and rugs and I feel complete as a person.” Creuza Alves de 
Souza



O Projeto Quixote atua desde 1996 tem como  missão 
de transformar a história de crianças, jovens e famílias em 
complexas situações de risco e vulnerabilidade.

Atua na região da Vila Mariana e Centro de São Paulo.

Desenvolve no Programa Atenção à Família, além do 
atendimento psicossocial, geração de renda para familiares do 
publico atendido através da produção e venda de produtos 
artesanais.

Av. Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi, 789 - Aclimação
São Paulo (SP), CEP 04112-080 

Tel.: + 55 11 5083-0449 / 5572-8433
Email: comercial@projetoquixote.org.br

Site: www.projetoquixote.org.br

QUIXOTE

“Antes da oficina não sabia nem pegar em uma tesoura. Hoje costuro, faço bolsas 
e tapetes me sinto realizada como pessoa.”Creuza Alves de Souza
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Reciclázaro Association works focused on human 
promotion based on the communitarian treatment and 
multidiscipline methodology. 

Casa São Lázaro gets the spotlight with her partner 
SMADS (Social Assistance Municipal Secretariat) that welcome 
homeless people and develops ways of social and productive 
integration through its Capacitating Center.

Rua Brigadeiro Machado, 243 – Brás
São Paulo (SP), ZIP CODE 03050 050
Phone: + 55 11 2693-8015
E-mail: casasaolazaro@reciclazaro.org.br
Website: www.reciclazaro.org.br

“It's an important activity which provides learning, companionship, income and 
elevates my self – steem. When I make my rug, I make it as if it was for me because I 
know that people will like it if I make it this way because I put all my heart and effort 
on it.” Lucio Carlos Barbosa

RECICLÁZARO



A Associação Reciclázaro atua focada na promoção 
humana, tendo como base a metodologia de tratamento comunitário 
e multidisciplinar. 

Ganha destaque a Casa São Lázaro, parceira da 
SMADS, que acolhe pessoas em situação de rua e desenvolve 
meios para a inserção social e produtiva através de seu Núcleo de 
Capacitação.

Rua Brigadeiro Machado, 243 – Brás
São Paulo (SP), CEP 03050-050

Tel.: + 55 11 2693-8015
Email: casasaolazaro@reciclazaro.org.br

Site: www.reciclazaro.org.br

“É uma atividade importante e que proporciona aprendizado, aumenta minha auto 
estima, gera companheirismo e renda. Quando faço meu tapete o faço como se 
fosse para mim, pois assim sei que as pessoas vão gostar, pois faço de coração e 
com todo empenho.”  Lúcio Carlos Barbosa

RECICLÁZARO
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It is a group formed by young people of the South Zone 
of São Paulo which uses origami art to transform particles of paper 
into art work. It is a communitarian eco investment organized by the 
Educational and Environment Defense program “Angela de Cara 
Limpa”.

All the developed products are made from magazines, 
leaflets and other materials wasted by the offices in the area.

Much paper can become personalized and different 
pieces through the hand and the eyes of the craftsman. This kind of 
paper is not possible to be recycled because of the tint layer.

Travessa Maestro Massaino,112 - Jardim Tangará 
São Paulo (SP), ZIP CODE 04933 170
Phone: + 55 11 5831-7580 / 6675-8898
E-mail: reciclegami@gmail.com
Website: www.reciclegami.com.br

“To participate on this project is to able to provide local income in a 
sustainable and creative way always looking for a better quality of 
life.” Sara Maria de Assis

RECICLEGAMI



É um grupo formado por jovens da zona sul de São 
Paulo, que utiliza a arte do Origami para transformar resíduos de 
papel em obras de arte. É um ecoempreendimento solidário, 
incubado pelo programa de Educação e Defesa Ambiental “Angela 
de Cara Limpa” . 

Todos os produtos desenvolvidos são feitos a partir de 
revistas, panfletos e outros materiais descartados de escritórios da 
região.

Muitos papéis, cuja reciclagem se torna inviável por 
terem uma película de tinta e verniz, podem se tornar peças 
customizadas e diferenciadas, através das mãos e do olhar do 
artesão.

Travessa Maestro Massaino,112 - Jardim Tangará 
São Paulo (SP), CEP 04933-170

Tel.: + 55 11 5831-7580 e 6675-8898
Email: reciclegami@gmail.com
Site: www.reciclegami.com.br

“Participar do projeto é poder gerar renda local de maneira criativa e 
sustentável, buscando uma melhor qualidade de vida.” Sara Maria 
de Assis.

RECICLEGAMI

87



88

Vivenda da Criança  develops activities with SMADS 
(Social Assistance Municipal Secretariat) inside the SASF (Social 
Assistance service to the family and home basic Protection) 
program in Parelheiros, South Zone of São Paulo.

This service offers various workshops to the families of 
that area which provide income to them, such as patch collage, 
sewing and mosaic where different products are created based on 
the techniques learned before.

The workshops exist to provide an income source 
which makes autonomy possible to the families.

Rua Henrique Hessel, 300 - Parelheiros
São Paulo (SP), ZIP CODE 04882 010
Phone: + 55 11 5921-5714 / 5920-8492
E-mail: vivendacrianca@terra.com.br
Website: www.vivendadacrianca.com.br

VIVENDA DA CRIANÇA

“It has been more than a year that I go to the course and I like to participate in all of 
them. This way I can sell my products and improve my income.” Lenira Ferreira da 
Silva



A Vivenda da Criança desenvolve atividades em 
Parelheiros, zona Sul de São Paulo em parceria com a SMADS,  no 
programa SASF (Serviço de Assistência Social à Família e Proteção 
Básica no Domicílio).

Este serviço oferece às famílias da região, várias 
oficinas que possibilitam a geração de renda, entre elas, as de 
patch-colagem, costura e mosaico, onde são criados produtos 
diferenciados utilizando as técnicas aprendidas. 

As oficinas tem como objetivo criar uma fonte de renda 
que possibilita autonomia as famílias.

 

Rua Henrique Hessel, 300 - Parelheiros
 São Paulo (SP), CEP 04882-010

Tel.: + 55 11 5921-5714 / 5920-8492
Email: vivendacrianca@terra.com.br
Site: www.vivendadacrianca.com.br

VIVENDA DA CRIANÇA

“Já tem mais de 1 ano que faço curso e gosto de participar de todos, assim 
consigo vender produtos e complementar a minha renda” Lenira Ferreira da Silva
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The Municipal Secretariat of Social Assistance by 
ESPASO – Social Learning public domain, has done a capacitation 
course about Productive Inclusion for SMADS (Social Assistance 
Municipal Secretariat) specialized workers and organizations which 
work at this area in the city of Sao Paulo.

The capacitation focused on the expansion of 
Productive Inclusion and Communitarian Economy concepts 
besides giving potential to the productive experiences developed 
by the organizations situated at CRAS - Social Assistance Reference 
Center - are so, an effective communication between the technical 
body and the social actors who work with this strategy.

The capacitation content was elaborated to provide in 
a discussed and constructive way the overcoming of existing 
obstacles in the production management of still informal groups, 
always seeking for the insurance of our services and products and 
expanding the commercialization and sustainability of vulnerable 
groups.

PRODUCTIVE INCLUSION CAPACITATION



A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio 
do Espaço Público do Aprender Social - ESPASO, realizou o curso 
de capacitação em Inclusão Produtiva para técnicos da SMADS e 
organizações que atuam neste segmento na cidade de São Paulo.

A capacitação objetivou a ampliação de conceitos de 
Inclusão Produtiva e Economia Solidária, além de potencializar as 
diversas experiências produtivas desenvolvidas pelas 
organizações nos territórios onde atuam os CRAS - Centros de 
referência da Assistência Social, a fim de que se inicie uma efetiva 
interlocução entre o corpo técnico e os atores sociais que atuam 
com esta estratégia.

O conteúdo da capacitação foi elaborado de modo a 
proporcionar, de forma dialogada e construtiva, a superação dos 
entraves existentes na gestão da produção de grupos ainda 
informais, buscando a garantia de qualidade dos serviços e 
produtos, ampliando as condições de comercialização e de 
sustentabilidade de grupos vulneráveis. 

CAPACITAÇÃO EM INCLUSÃO PRODUTIVA
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Social investors

The active and systematic participation of the social 

assistencial users in events at the city of São Paulo such as: fairs, 

bazaars, communitarian exchange fair, among others, is one of the 

strategies of Productive Inclusion so that the organizations and their 

craft work groups are included at the fair market world by 

establishing connections with the community beyond their own 

territory.

The participation at these events also helps The Social 

Assistance users to expand their view of the world besides 

appreciating their craft production and creating the possibility of a 

connected and articulated work.

Conjunto Nacional exposition

Since 1997, the Cultural Lounge of the Conjunto 

Nacional integrates the cultural hall which became into the Paulista 

Avenue. The intention of this lounge is to be a cultural fusion space 

for plastic artists, sculptress, photographers and designers, seniors 

of aspiring ones so they can have the opportunity of showing their 

work. Besides that, the lounge also shows thematic, institutional and 

celebration expositions.

At the social initiative, it held events of Social 

Assistance Organizations, citizenship and public utility actions, such 

as prevention campaigns focused on the health area.



PARCERIAS

Empreendedores sociais

A participação ativa e sistemática dos usuários da 

rede socioassistencial em eventos da cidade de São Paulo tais 

como: feiras, bazares, feiras de troca solidária, entre outros, é uma 

das estratégias da Inclusão Produtiva para que as organizações e 

seus grupos artesanais sejam incluídos no mundo do comércio 

justo, estabelecendo relações com a comunidade para além de seu 

próprio território.

A participação nestes eventos, possibilita também aos 

usuários da Assistência Social a ampliação da sua visão de mundo, 

além de valorizar suas produções artesanais e criar a possibilidade 

de um trabalho articulado e em rede. 

Mostra Conjunto Nacional

O Espaço Cultural do Conjunto Nacional, desde 1997, 

integra o corredor cultural em que se transformou a Avenida 

Paulista. A intenção deste espaço é ser um local de difusão cultural 

para artistas plásticos, escultores, fotógrafos e designers, famosos 

ou iniciantes; para que tenham a oportunidade de mostrar o seu 

trabalho. Além disso, o espaço também apresenta mostras 

temáticas, institucionais e comemorativas. 

No âmbito social, abriga eventos de Organizações de 

Assistência Social, ações de cidadania e de utilidade pública, como 

as campanhas de prevenção voltadas à área da saúde.
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At the sociocultural area, together with various 
institutions, we make bazaars on special celebration dates such as 
Mother's Day, The Environment week, Father's Day and Christmas.
Between the working groups there is Loja Social (Social Store), 
which uses this privileged space to offer many gifts suggestions, all 
developed by the craft workshops attended by the social assistance 
users.



Na área sociocultural, em parceria com diversas 
instituições, realiza bazares em datas comemorativas, como o Dia 
das Mães, a Semana do Meio Ambiente, o Dia dos Pais e o Natal. 
Dentre os grupos expositores está a Loja Social, que utiliza este 
espaço privilegiado para oferecer diversas sugestões de presentes, 
todos desenvolvidos pelas oficinas artesanais frequentadas pelos 
usuários da assistência social.
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IPES PROJECT - SOCIAL AND INCLUSIVE PRODUCTION
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After comprehending that it is necessary to appreciate 
the Productive Inclusion actions in the territories, providing and 
income bases to the vulnerable groups and at the same time expose 
their potential, SMADS (Social Assistance Municipal Secretariat) has 
developed IPES Project – Social and Productive Inclusion. This 
project had the participation of many organizations involved in this 
area along with “workshoppers”, craftsmen and even businessmen 
who had the opportunity to know various projects in one space, 
making it possible for the social assistance user to expose their work 
and potentials.

The event was held on November 11th, 2011 at the 
main office of ESPASO – Public Space of Social Learning (Rua Pedro 
de Toledo n.º 1529 – Vila Clementino – São Paulo/SP) 

It also had the participation of Sutaco – 
Superintendence of Craft Work in the Communities, Artesol – 
Communitarian Craft work and Mercadinho Chic! spokespeople. 
They were able to get to know all the exposed projects as well as the 
communities represented there. 



A partir da compreensão de que é necessário valorizar 
as ações  de Inclusão Produtiva nos territórios, gerando assim um 
fluxo de renda aos grupos em vulnerabilidade ao mesmo tempo em 
que potencialidades são destacadas, a SMADS desenvolveu o 
Projeto IPES - Inclusão Produtiva e Social, que contou com a 
participação das organizações que atuam neste segmento,  
juntamente com  oficineiros, artesãos e até empresários , que 
tiveram a oportunidade de conhecer vários projetos em um único 
local, possibilitando assim, aos usuários da assistência social , a 
divulgação de seus trabalhos e das suas potencialidades.

O evento realizou-se no dia 11/11/2011 na sede do 
ESPASO - Espaço Público do Aprender Social (Rua Pedro de Toledo 
n.º 1529 – Vila Clementino – São Paulo/SP) 

Contou ainda com a participação de representantes 
da Sutaco - Superintendência do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, Artesol – Artesanato Solidário  e Mercadinho Chic!; 
que puderam conhecer todos os projetos apresentados, bem como 
as comunidades ali representadas.

PROJETO IPES - INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL
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Secretaria Municipal de Assistência Social 
Rua Libero Badaró, 569 – Centro 
São Paulo (SP), CEP 01009-000 
Tel.: + 55 11 3291-9666
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social
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