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Centro Social

Traçando novos caminhos

Comunidade Carisma



Palavra do Presidente Palavra da Gestora
Era Janeiro de 1981, pela primeira vez eu ia sozinho para a 
Avenida Paulista para o primeiro dia de trabalho com registro em 
carteira. Menino ainda, 14 anos, via todos aqueles executivos 
e seus carros e ficava me perguntando: como será que eles 
chegaram naquela posição? Qual era o caminho para crescer na 
vida? 

A sofisticação da Avenida Paulista em nada lembrava a viela com 
barro que eu tinha que atravessar para chegar até a minha casa. 
Dois mundos diferentes. Qual o caminho das oportunidades? 
Qual é a trilha do crescimento?

Hoje, as crianças que são atendidas pelo Centro Social da 
Comunidade Carisma também enfrentam seus dilemas. E é 
nesse momento em que aparece o nosso apoio.

Visando levar essas crianças a uma vida melhor, investindo em 
seu crescimento pessoal, sua saúde física e mental, e também 
em suas famílias, o Centro Social da Comunidade Carisma passa 
a ser uma fábrica de sonhos e esperança para essas crianças.

Com uma equipe de profissionais e voluntários apaixonados pela 
vida e pelo próximo, carregamos o desejo de mudar o mundo. 
Se não conseguimos o mundo todo, pelo menos o mundo dessas 
crianças e o nosso também.

Venha fazer parte dessa equipe!

Somando com suas orações, incentivo, contribuições e 
voluntariado, poderemos tornar o mundo dessas nossas crianças 
um pouquinho melhor.

Um grande abraço!

Anésio Rodrigues

Presidente 

Crescimento, Inovações e Fortalecimento marcaram o ano de 2009

O ano de 2009 foi de muito trabalho e conquista para todos que 
fazem parte do Centro Social Comunidade Carisma. Consolidamos 
a parceria com o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD) com a aprovação e ampliação de projetos. 
Foi possível atender 170 crianças e ganhamos maior confiança de 
empresas e pessoas físicas que nos apoiaram. 

Ao receber o Título de Utilidade Pública, o Centro Social ganhou 
notoriedade e reconhecimento. Proporcionando uma atuação 
consciente e participativa de toda a equipe, a Instituição reviu 
processos e aperfeiçoou mecanismos de trabalho e comunicação. 
Por meio da criação da Área Específica para Mobilização de 
Recursos, visitamos as empresas parceiras, estabelecendo com 
elas um relacionamento mais estreito.

Com todos os resultados e avanços alcançados, o Centro Social 
Comunidade Carisma percebeu o fortalecimento e o potencial 
para dar continuidade à construção de um trabalho cada vez mais 
intenso e efetivo junto às comunidades atendidas, voluntários, 
parceiros, Poder Público, entre outros. 

As inovações constituem a nova fase do Centro Social com ideias, 
planos criativos e motivação da equipe para oferecer atendimento 
adequado para a formação de cidadãos críticos, conscientes de 
seus direitos, deveres e atuantes na sociedade em que estão 
inseridos para o fortalecimento dos laços de solidariedade. 

Com mais um Balanço Social, o Centro Social Comunidade Carisma 
expressa sua gratidão e faz um convite a todos para participar 
e apoiar nossos projetos, doando um pouco de seu tempo ou 
contribuindo com talentos para o desenvolvimento da Educação e 
da Cidadania, possibilitando transformações significativas na vida 
de crianças e adolescentes. 

Um   grande abraço!

Celina Mendes do Prado

Gestora do Centro Social Comunidade Carisma
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QUEM SOMOS

A equipe de profissionais e voluntários  
envolvida conta com gente com vocação, 
paixão pelo que faz, articulação social e 
política, visibilidade e sustentabilidade,  
transparência,  gestão  compartilhada e 
uma equipe multidisciplinar.
Presidente: 
Anésio Rodrigues de Souza
Diretor Executivo e Financeiro: 
Aguinaldo Esteves
Gestora do Projeto: 
Celina Mendes do Prado
Administrativa: 
Maria Lucia Andrade
Recursos Humanos: 
Roberta Lima
Equipe Pedagógica e Psicopedagógica: 
Alexandre Marques e Elisângela Nunes
Área de Mobilização de Recursos: 
Almir Ferreira, Elenice Maria Alves de 
Souza e Celina Mendes do Prado
Equipe de Apoio: 
Marilena Laurentino e Elisângela Pereira
Equipe de Projetos: 
Celina Mendes, Alexandre Marques, 

Roberta Lima, Fernanda Lima, Maria Lucia 
Andrade e Aguinaldo Esteves.
Educadores: 
Daniela L.da S. Lima (Expressão Corporal), 
Luana Gonçalves (Percussão), 
Edenilda Rosa de Souza (Inclusão Digital), 
Carlos Alberto V. Lopes (Jogos Cooperativos), 
Roseni Coelho (Artes Reciclagem), 
Diego Alves Marques (Teatro) 
Elisângela Nunes da Silva (Psicologa)
Voluntários: Andrea de Andrade Garcia 
Pecci, Alexandre Julião, Nitamar Firmino da 
Silva, Geni da Silva, Rodolfo Ferraz, Zaqueu 
Araújo, Tânia Cristina Teixeira, Alessandro 
Almeida,  Aparecida Fernandes Coutinho, 
Vilma de Oliveira, Alexander Sejas Villaroel, 
Jairo Silva Pepe, Wilma Moraes da S. 

Saggiorato, Vilma de Oliveira, Fernanda 
de Lima Rodrigues, Maria Socorro Araujo 
Bezerra, Mario Maciel de Oliveira, Maria 
Socorro Silva, Laurinda G dos Santos, Laura 
da Silva Oliveira, Eunice da Silva Garcia, 
Eliane Aparecida da Fonseca Pepe, Elenice 
Maria Alves de Souza, Marly Aparecida 
Silva Ferreira, Almir Ferreira, Mirian Xavier 
de Moraes Trindade, Ruth Barbosa Esteves, 
Valnia Maria Rodrigues da C Nunes, Dalva 
Lucia de Oliveira Santos, Elenice Maria 
Alves de Souza, Alvaro P. Santana, Flavia 
Damasio Canudo, Eduardo Marques 
Canudo, Ismael F. Moraes, Denise Oliveira 
Moraes, Thays Silva e Roberta Lima.

Nossa equipe em 2009

MISSÃO - Contribuir para a formação 
educacional e cultural de crianças, adolescentes 
e suas famílias, visando sua autonomia na 
transformação de suas realidades. 

VISÃO - Ser referência de uma organização 
cristã e social, através da promoção da 
igualdade de oportunidade, permitindo 
que cada criança e adolescente possa 
alcançar o seu desenvolvimento, integração 
pessoal e autonomia.

Missão, Visão e Valores
VALORES - Promoção da cidadania, ética 
e transparência nas relações, criatividade, 
respeito pelas pessoas e sustentabilidade.
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CENTRO SOCIAL COMUNIDADE CARISMA

O  Centro Social Comunidade Carisma é 
uma organização não-governamental (ONG) 
que tem como objetivo principal, desde 
sua fundação no ano de 2003, a busca por 
uma sociedade mais justa, onde crianças, 
adolescentes e seus familiares têm seus 
direitos garantidos, independente da condição 
física, econômica, social, racial e cultural.
As atividades são desenvolvidas três vezes 
por semana, no contra-turno escolar, e o 
intuito é garantir atendimento qualificado 
e saudável a 170 crianças e adolescentes, 
de 6 a 13 anos, moradoras dos Bairros de 
Quitaúna, Jd S.Pedro e Padroeira II, no 
município de Osasco (SP), proporcionando 
o desenvolvimento pessoal e social, na 
tentativa de mantê-los afastados dos 
riscos do trabalho infantil, das drogas e da 
violência.

Em sua metodologia, os principais elementos 
do projeto são grupos pequenos e interativos: 
cinco turmas com 15 alunos cada, agrupados 
por idade, para garantir a qualidade e 
atendimento do educador às crianças. 
O Programa Criar e Crescer tem como 
princípio, o desenvolvimento de ações 
conjuntas com os pais, a escola e a 
comunidade local. Todas as atividades 
estão relacionadas entre si, focadas 
e preocupadas com a qualidade do 
atendimento e com a formação do ser 
como um todo. Inclusão digital, arte e 
reciclagem, percussão, expressão corporal, 
jogos cooperativos, teatro, brinquedoteca, 
quadra poliesportiva coberta e biblioteca 
estão entre as oficinas criativas e os 
espaços disponíveis para beneficiar as 
crianças. 

A Comunidade é formada por uma 
população de baixa renda, composta 
por famílias numerosas, grande parte 
chefiadas por mulheres sem instrução e 
sem emprego formal.
O IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) desta região está entre os mais 
baixos do município, ficando entre 0,00 
e 0,30, de acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão, da 
Prefeitura de Osasco, a partir de microdados 
do Censo Demográfico 2007/IBGE. 

Educação como um Direito Humano. 
Está reconhecida no artigo 26 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.
‘’Tratar a Educação como um direito humano 
significa que não deve depender das condições 
econômicas e de mercado.O mais importante 
é conseguir que todas as pessoas possam 
exercer e estar conscientes de seus direitos. O 
direito á educação tem um sentido amplo,não 
se refere somente á educação escolar.A 
aprendizagem acontece em diversos âmbitos, 
na família, na comunidade, no trabalho, no 
grupo de amigos e também na escola.” (Ação 
Educativa e Plataforma Dhesca Brasil)

Enfrentar a exclusão social é um ato de coragem e solidariedade.

Perfil do Público Atendido
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Onde atuamos
Nos Bairros de 

Quitaúna, 
Jd S.Pedro e Padroeira II, 

no município de 
Osasco-SP.



MAPAS DE OSASCO

AP01 - SANTA MARIA / RAPOSO TAVARES / METALÚRGICOS
AP02 - JARDIM CONCEIÇÃO
AP03 - JARDIM NOVO OSASCO
AP04 - BUSSOCABA / CITY BUSSOCABA
AP05 - JARDIM D’ABRIL
AP06 - BANDEIRAS
AP07 - VELOSO
AP08 - PADROEIRA
AP09 - JARDIM ROBERTO
AP10 - QUITAÚNA / SÃO PEDRO
AP11 - CIDADE DAS FLORES / PESTANA
AP12 - SETOR MILITAR / BONFIM / PIRATINGA
AP13 - KM18 / INDUSTRIAL CENTRO
AP14 - JARDIM DAS FLORES / VILA OSASCO
AP15 - CASTELO BRANCO /IAPÉ
AP16 - ALIANÇA / JARDIM ELVIRA
AP17 - HELENA MARIA
AP18 - VILA YOLANDA
AP19 - SANTO ANTÔNIO
AP20 - JAGUARIPE
AP21 - CIPAVA / BELA VISTA
AP22 - ADALGISA / VILA YARA
AP23 - UMUARANA / CIDADE DE DEUS / VILA CAMPESINA
             AV. DOS AUTONOMISTAS / PARQUE CONTINENTAL
             INDUSTRIAL ALTINO REMÉDIOS
AP24 - BARONESA / PORTAL D’OESTE
AP25 - CENTRO / PRESIDENTE ALTINO
AP26 - ROCHEDALE
AP27 - AYROSA / INDUSTRIAL REMÉDIOS
AP28 - INDUSTRIAL MAZZEI / MUTINGA
AP29 - VILA MENK
AP30 - BONANÇA / INDUSTRIAL ANHANGUERA / PLASTINA
             TRÊS MONTANHAS / PAIVA RAMOS / SANTA FÉ
AP31 - MUNHOZ JÚNIOR (PARTE SUL)
AP32 - MUNHOZ JÚNIOR (PARTE NORTE)

Índice de Exclusão Social*
      De 0,00 a 0,50
      De 0,50 a 0,80
      De 0,80 a 0,90
      De 0,90 a 1,00
      Limite das Áreas de Ponderação
      Área de Atuação do C.S.Carisma

*Quanto maior o índice, melhor a condição *Quanto maior o índice, melhor a condição

Índice de exclusão
por área de ponderação

Bairros que compôem
as áreas de ponderação

Índice de Desigualdade*
      De 0,00 a 0,50
      De 0,50 a 0,80
      De 0,80 a 0,90
      De 0,90 a 1,00
      Limite das Áreas de Ponderação
      Área de Atuação do C.S.Carisma

Índice de analfabetismo 
por área de ponderação
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ÁREA PEDAGÓGICA

O presente relatório é fruto da 
sistematização das atividades realizadas 
no Centro Social durante o ano de 2009. 
Nele, estão descritos os objetivos, o 
desenvolvimento e os principais resultados 
das ações desenvolvidas. Para cada 
bimestre um tema gerador é escolhido e 
um trabalho interdisciplinar é realizado, 
articulando as diversas atividades 
oferecidas pelos educadores.

Temas Norteadores em 2009
Para promover a articulação necessária 
de todos os aspectos, optamos por uma 
prática pedagógica interdisciplinar, efetiva 
por meio de temas norteadores. Esses 
temas são os fios condutores do trabalho 
pedagógico, buscando a integração das 
atividades para não perder o valor e a 
função social de cada oficina. 

Os temas norteadores foram aplicados 
considerando as relações estabelecidas 
entre  a criança e o adolescente, o seu meio 
natural e social, seu nível de conhecimento 
e prática. Para cada norteador trabalhado 
no bimestre, foram criadas diversas 
atividades, empregadas de forma íntegra 
e contextualizada, por estar vinculadas às 
situações do cotidiano dos educandos. 
Com base nesta metodologia pedagógica, 
o Centro Social Comunidade Carisma 
estabeleceu os seguintes temas norteadores: 

Solidariedade - 0 que posso fazer?• 
Respeito - Quem não gosta?• 
Cidadania - Bicho Cidadão• 
Consumo Consciente - Sabendo usar • 
não vai faltar

A meta do Centro Social Comunidade Carisma 
é, por meio da educação, criar condições para 
que crianças e adolescentes de baixa renda 
possam ter autonomia de pensamento e 
de ação para optar e decidir seus caminhos 
pela vida. Assim, a crença no poder de 
transformação social por meio da educação 
está cada vez mais fortalecida, resultado de 
um trabalho consistente com metodologias 
e práticas efetivas, e do envolvimento de 
diversos atores sociais.
O Centro Social Comunidade Carisma 
ressalta a responsabilidade e a necessidade 
de uma educação que se preocupa com o 

conteúdo trabalhado, que, acima de tudo, 
inspire os educandos a gostar de desbravar o 
conhecimento, pela curiosidade, pela reflexão, 
pela indagação e crítica, levando-os a uma 
postura investigativa, ao hábito do desafio, ao 
raciocínio e a expressão das ideias.
O cronograma semanal inclui oficinas de 
Percussão, Teatro, Expressão Corporal, Jogos 
Cooperativos, Artes e Reciclagem, Inclusão 
Digital, atividades de Leitura e Brinquedoteca.
Em 2009, 170 crianças e adolescentes 
participaram de todas as oficinas oferecidas 
pelo Centro Social Comunidade Carisma. 

A transformação através da EDUCAÇÃO

Atividades Desenvolvidas
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ATIVIDADES E PROJETOS DE 2009
Semana da Higiene: 13,14 e 16 de abril
A Semana da Higiene foi um projeto 
desenvolvido para despertar nas crianças a 
importância da higiene e dos cuidados com 
a saúde. Algumas delas possuem hábitos 
de higiene inadequados e é fundamental 
orientá-los de forma a reverter o quadro. 
Segundo os PCNS (Parâmetros Curriculares 
Nacionais), a higiene corporal é tratada 
como condição para uma vida saudável. A 
aquisição de hábitos de higiene corporal 
tem início na infância, destacando a 
importância de sua prática sistemática.
Durante as atividades, notamos que crianças 

e adolescentes precisavam de orientações 
sobre como cuidar do próprio corpo, 
procuramos demonstrar como é essencial 
educar para a saúde e contribuir para a 
formação de bons hábitos de higiene. 
As atividades realizadas na Semana da 
Higiene foram viabilizadas com o apoio de 
todos os educadores, voluntários e com 
a presença da enfermeira Andréia para 
medir e pesar as crianças. Houve também 
o envolvimento de outros voluntários da 
área de beleza, que nos ajudaram com 
cortes de cabelos e unhas.

No Centro Social, foi realizado o Projeto 
Sorria Carisma em parceria com os alunos 
de Odontologia da USP, com patrocínio da 
CEPACOL. O evento teve a contribuição de 
25 alunos da USP, 15 voluntários do Centro 
Social, mais a equipe técnica.
O dia teve início com palestra sobre 
saúde bucal e em seguida as crianças 
receberam atendimento nas salas, que 
foram preparadas para o evento. Cada 
sala se tornou um núcleo de atendimento 
específico: evidenciação, escovação, exame 
clínico, tratamento restaurador atraumático 

Sorria Carisma: 23 de maio
e fluorterapia. Foram atendidas mais de 100 
crianças.
A realização da Semana de Higiene e Saúde 
tem uma importância fundamental, na 
medida em que a iniciativa integra as ações 
de inclusão social promovidas pelo Centro 
Social Comunidade Carisma. Com a adoção 
de bons hábitos de higiene é possível 
prevenir enfermidades e levar uma vida 
mais saudável e produtiva. A expectativa 
é de que as crianças se conscientizem 
e se atentem cada vez mais para esses 
cuidados. 

Visita dos meninos do grupo de referência da Fundação Casa: junho
Ao visitar o Centro Social Comunidade 
Carisma, os jovens do grupo de referência da 
Fundação Casa compartilharam experiências 
com as crianças e adolescentes da ONG. 

A atividade proporcionou espaço para 
reflexão e debate sobre o lugar que as 
crianças e jovens de baixa renda ocupam na 
sociedade. Ao longo da discussão, pontos 

estratégicos foram colocados para reduzir 
os efeitos da situação de vulnerabilidade 
em que estão sujeitos.
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É um projeto com objetivo de resgatar a 
cultura das festas caipiras, a musicalidade, 
trajes e comidas típicas, além de outras 
brincadeiras.  
A Festa promove o resgate da Cultura 
Popular Brasileira e a consciência pelo meio 
ambiente por meio de oficinas interativas, 
brincadeiras e a decoração feita com 
material reciclável.
Durante a Festa do Milho Ecológica, 

as crianças participam de atividades 
recreativas com brincadeiras tradicionais, 
que contribuem para o fortalecimento 
dos laços de amizade. Os educandos 
também participam de uma oficina de 
economia doméstica, na qual recebem 
“dinheiro de brincadeira”, com o objetivo 
de realizar compras de acordo com suas 
reais necessidades e também aprender 
pequenos cálculos.

Festa do Milho Ecológica

Para ampliar os espaços de aprendizagem, 
foi considerada a interação dos educandos 
na relação com as regiões do entorno do 
Centro Social e das comunidades para 
intervir socialmente. Nesta atividade, 
crianças e adolescentes conheceram com 
maior exatidão as áreas próximas ao Centro 
Social, com o intuito de levá-los a refletir 
sobre os principais problemas encontrados, 
além de propor estratégias para soluções. 

Gradativamente foi percebida a mudança 
de comportamento, atitude e olhar dos 
educandos. Árvores e plantas que não 
tinham valor começaram a receber o 
respeito e a proteção deles. Outro indicador 
ocorre durante o percurso: eles passaram 
a reclamar da sujeira vista nas ruas. Com 
orgulho, procuram recolher o lixo e corrigem 
quem sujou.  
Isso mostra a importância da aprendizagem 

por meio da experiência, pois ao ver 
de perto os problemas da comunidade 
os educandos perceberam como eles 
afetam suas vidas e as de seus familiares. 
O conhecimento da comunidade e dos 
principais problemas é fundamental para 
que os alunos possam refletir sobre sua 
cidadania e exercê-la da melhor maneira 
possível, zelando pelos bens públicos e 
pelo meio-ambiente.

Saída no entorno: setembro

No mês de outubro, os educandos tiveram 
a magnífica experiência de assistir ao 
espetáculo “Aladin”, na qual uma das 
educadoras do projeto participou. O 
contato com o teatro proporcionou 
aprendizado, descontração e alegria. A 
ida ao espetáculo foi parte do projeto 
pedagógico interdisciplinar que articula as 
diversas linguagens trabalhadas na grade 
curricular do Centro Social Comunidade 
Carisma. 
Ao assistir a peça, os alunos foram 
despertados para o conhecimento de 

uma linguagem nova, pois muitos nunca 
tinham ido ao teatro, o que contribui para 
o desenvolvimento de outras faculdades, 
como imaginação, identidade, educação 
e percepção de si mesmo. O contato das 
crianças e jovens com museus, cinema e 
teatro são atividades oferecidas não apenas 
como parte da grade curricular e sim como 
o acesso à cultura, que proporciona a 
construção da cidadania. O Centro Social 
Comunidade Carisma tem o compromisso 
de contribuir para a democratização do 
acesso aos bens culturais.

Saídas culturais: Teatro - Espetáculo Aladin: 03 de outubro 
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O Centro Social Comunidade Carisma 
comemora todos os anos a semana da 
criança com uma série de atividades 
recreativas que geram alegria e 
divertimento aos educandos do projeto. 
Em sua grande maioria, as famílias 
dos alunos têm rendimentos que não 
permitem presentear os filhos como 
gostariam. 
Na Semana da Criança de 2009 foram 
realizadas diversas gincanas, jogos 
lúdicos e também teve a apresentação de 
uma peça de teatro. Além das atividades, 
houve a entrega de presentes doados pela 
AGF e chocolates da CACAU SHOW. Foi 
um dia muito especial para as crianças e 
para toda a equipe. A Semana da Criança 
é um período extremamente favorável 
para a recreação e uma oportunidade 
ímpar para proporcionar diversão e 
entretenimento aos beneficiários.

Comemoração da semana da criança

Ação recreativa que estimula a criatividade 
por meio da culinária, a aula foi um 
importante instrumento de aprendizagem 
através da vivência e práticas, explorando 
faculdades adequadas ao exercício da 
atividade. 
Ao misturar os ingredientes, ler receitas, 
entre outras práticas, os educandos 
foram sensibilizados para a compreensão 
do texto, a higiene, a medida, a forma, 
o manuseio de alimentos e até cálculos 
matemáticos. A aula de culinária viabiliza 
apoio pedagógico de grande valor, pois 

permite que os alunos articulem diversos 
saberes em uma atividade interativa, 
trabalhando de forma ativa a cognição. 
A boa alimentação é uma necessidade e 
pode ser alcançada sem que seja preciso 
gastar em demasia. A adoção de hábitos 
alimentares saudáveis está amplamente 
ligada ao aproveitamento que se faz daquilo 
que consumimos. O projeto Alimentação 
Saudável tem como intuito conscientizar 
crianças e adolescentes para a nutrição, o 
desperdício e também a higiene. 

Aula de Culinária: Alimentação Saudável: 19 de novembro
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No Museu Catavento, os alunos tiveram 
acesso sobre as mais diversas áreas do 
saber de forma participativa. O espaço 
oferece uma variedade de ambientes, nos 
quais os alunos têm a opção de escolher 
temas e assuntos de seu interesse. Ao 

interagir com diversas instalações no 
espaço, os educandos foram estimulados 
a aprender brincando, principalmente por 
ser um ambiente onde os visitantes não 
são meros apreciadores.

Por ser uma grande paixão do brasileiro, 
a visita ao Museu do Futebol causou 
grande euforia entre as crianças e 
adolescentes. Para os amantes do 
esporte, o Museu do Futebol é um 
espaço importante, que traz dados 
interessantes sobre a história do país 
aliada ao futebol. A incursão no espaço 
proporcionou aos alunos conhecimento 

sobre o Brasil e o esporte predileto da 
nação.  
Visitas a espaços como o Museu 
do Futebol são fundamentais, pois 
permitem agregar atividades educativas 
a assuntos de interesse dos educandos. 
O passeio proporcionou ótimos 
resultados e despertou o interesse dos 
alunos por outros espaços culturais.

Para enfrentar o desafio e fazer mudanças 
efetivas, os profissionais do Centro Social 
Comunidade Carisma participaram dos 
seguintes eventos:

Participação no Congresso Saber – 17 de 
setembro
Promovido pelo SIEESP, o Congresso Saber 
é um evento que acontece todos os anos 
e oferece aos profissionais da educação a 
oportunidade de participar de palestras 
com importantes pensadores da área da 
educação. Os educadores têm acesso às 
novas tecnologias e à produção bibliográfica 

voltada às diversas áreas do ensino por 
meio de feiras e exposições que acontecem 
no decorrer do evento.
Todos os educadores e a equipe técnica 
participaram da palestra “Só é Um Bom 
Ensinante Quem é Um Bom Aprendente”, 
com Mário Sérgio Cortella. Os profissionais 
do Centro Social Comunidade Carisma 
puderam participar de outras atividades 
que trataram de diversos temas referentes 
à prática educativa. A participação dos 
capacitadores em congressos voltados 
à educação tem grande valor para a 
atualização e reflexão. 

Museu Catavento: 10 de novembro

Museu do Futebol: 12 de novembro 

Participação ativa dos Educadores e Profissionais em eventos
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Centro Social Comunidade Carisma 
participou de diversos eventos em 2009, 

No mês de setembro, um grupo de 
voluntários iniciou projeto de Gestão de 
Processos. Na primeira fase, realizada 
entre setembro e outubro, foram 
mapeados os processos críticos (Gestão 
de Contribuintes, Gestão de Voluntários 
e Controle do Estoque), destacando as 
oportunidades de melhoria e propostas 
de solução. Este trabalho proporcionará 

O Centro Social inova em Gestão de Processos
uma evolução na gestão do Centro Social, 
ampliando a transparência, controle e 
gestão do conhecimento. A segunda 
fase já começou e envolve a implantação 
dos processos melhorados. O grupo 
é composto por Alessandro Almeida 
(voluntário desde 2006), Eliana Arruda, 
Gislaine Viana e Thiago Machado.

Ético Interage - Encontro de Educadores e 
Homenagem ao Centro Social Comunidade 
Carisma - 22 de Agosto 
Todos os anos, o Sistema Ético de Ensino 
promove o Ético Interage, evento no qual os 
profissionais da educação são convidados 
para discutir temas relevantes no campo 
educacional e ouvir alguns dos maiores 
especialistas nos temas abordados. 
Nesta edição, o Centro Social Comunidade 
Carisma enviou professores, coordenação e 
boa parte do corpo diretivo da instituição 
para prestigiar o encontro.  
Desde o ano de 2005, o Centro Social 
Comunidade Carisma mantém um curso 
pré-vestibular voltado para jovens e adultos 

de baixa renda. 
Os professores deste projeto são voluntários 
e egressos nas melhores universidades 
públicas e privadas de São Paulo e também 
estiveram presentes no Ético Interage.
A quarta edição do Ético Interage, cujo tema 
foi “Avaliação: Caminhos para a intervenção 
pedagógica”, contou com a presença de 
diversos profissionais do campo educacional 
e propiciou um profícuo debate acerca da 
importância da avaliação e das maneiras 
adequadas de promovê-la. No mesmo 
evento, o Centro Social Comunidade 
Carisma foi homenageado pelo trabalho 
que vem realizando na área de educação. 

No fim do mês de novembro ocorreu em 
Brasília o Fórum Mundial de Educação, evento 
que contou com a presença de educadores 
de todo o país e no qual o Centro Social 
Comunidade Carisma esteve representado 
pela sua coordenadora de Projetos. O 

Fórum Mundial de Educação foi um evento, 
acima de tudo, de troca de experiências 
e conhecimento entre profissionais das 
instituições de educação formal e não-formal, 
de todos os níveis de ensino. Pensadores de 
destaque do Brasil e do exterior ministraram 

palestras sobre os mais variados temas. 
Os conhecimentos apreendidos nesta 
experiência pela coordenadora foram 
compartilhados com toda a equipe do Centro 
Social, elucidando questões a todos os 
colaboradores da Instituição. 

Fórum Mundial da Educação: 23 A 27 de novembro 

apresentando trabalhos e abrindo espaços 
para debate dos temas em que atua.

Um dos eixos  importantes do Centro Social é o 
Projeto Desenvolvimento Local, cujo objetivo é 
possibilitar que a comunidade seja protagonista 
do seu desenvolvimento e transformação social. 
Esse projeto acontece em parceria com a Rede 
Social de Osasco e o CRAS.

Voluntariado

Se não fosse o esforço de dezenas de pessoas 
comprometidas com esse importante 
importante trabalho social, o projeto não seria 
possível.São pessoas que dedicam seu tempo, 
talento, seu dinheiro porque apostam na 
mudança da sociedade.

Em 2009 tivemos 109 novos cadastros em 
nosso site para as mais diversas áreas de 
trabalho.



O Bazar do Bem Possível foi promovido 
pelo Clube Pinheiros, no qual organizações 
não-governamentais expuseram e 
comercializaram produtos originais, tais 
como brinquedos, artesanato, roupas e 
objetos de decoração, cuja renda é revertida 
integralmente para as instituições. 
Em novembro de 2009, o Centro Social 
Comunidade Carisma participou do bazar e 

expôs o material produzido em seu projeto 
de geração de renda. 
O Bazar do Bem Possível foi uma 
oportunidade de expor e comercializar 
parte do que foi produzido pelas famílias, 
além de dar visibilidade ao projeto e 
nossos parceiros. No evento, as crianças 
do Centro Social fizeram uma emocionante 
apresentação de balé. 

Participação no Bazar do Bem Possível: Clube Pinheiros: 5,6 E 7 de novembro

14 dias de participação no balcão da • 
cidadania nos Shoppings Iguatemi e 
Market Place. 

Outros eventos
95 dias de participação da exposição • 
Alameda das Flores (Av. Paulista). 

01 Exposição e Bazar do Projeto • 
Geração de Renda  na Comunidade 
Carisma.

Em 2009, o conteúdo do site foi reformulado e 
atualizado com mais informações institucionais 

Comunicação 

Jornal de OsascoJornal da PaulistaSite do Centro
Social Comunidade Carisma

Campanha 
Fumcad 2009

Campanha novos 
contribuintes 2009

Convite Festa de 
Encerramento

Cartão de Natal

A Instituição foi convidada para discursar 
sobre a experiência na implementação 
e gestão de projetos na Semana do 
3º Setor na Universidade Nove de 
Julho. A oportunidade contribuiu para 

Participação da Semana do 3º Setor na Uninove: 11 de outubro

demonstrar a importância do trabalho 
do pedagogo no Terceiro Setor, como um 
profissional múltiplo, que atua tanto no 
gerenciamento das atividades educativas 
como na articulação ativa na família e 

comunidade. A intenção foi reafirmar 
para contribuir no crescimento de outras 
organizações sociais, além de absorver o 
conhecimento por elas produzido. 

e a respeito das atividades desenvolvidas pelo 
Centro Social Comunidade Carisma.
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Ferramenta inovadora no Centro Social 
Comunidade Carisma, a criação do setor 
de mobilização de recursos tem como 
objetivo atrair novas parcerias que 
garantem a sustentabilidade dos projetos 
em andamento.  
Para dar início a esta nova empreitada, 
a equipe da área de Mobilização de 
Recursos do Centro Social participou do 
curso “Reestruturação de um Depto de 
Captação de Recurso e seus captadores”, 
promovido pelo Diálogo Social, que fornece 
as principais diretrizes necessárias para 
a montagem de um departamento de 

SUSTENTABILIDADE
Criação da Área de Mobilização de Recursos 27 de novembro Participação no Curso do Diálogo Social

mobilização de recursos. 
O Centro Social Comunidade Carisma  
compreende que a sustentabilidade é 
composta por fatores ambientais, sociais, 
econômicos, políticos e culturais. A 
sustentabilidade econômica baseia-se 
em parcerias com pessoa física, jurídica 
e governamental. Isso permite ampliar e 
dar continuidade aos projetos sociais. 
Neste contexto, trabalhar na construção de 
determinado departamento, especificamente 
voltado à captação de recursos, é um importante 
passo para garantir a sustentabilidade de uma 
organização não-governamental.

Selo Empresa Socialmente Responsável

A parceria e envolvimento nos projetos 
sociais do Centro Social Comunidade 
Carisma , nos dão motivos  suficientes 
para reconhecer as empresas que têm se 
preocupado com  as questões Sociais e 
Ambientais  em nosso País.
A obtenção do selo foi feita mediante a 
adequação da empresa a determinados 
critérios que demonstrem a sua preocupação 
com o bem-estar social e o Meio Ambiente.

Meire Campos
Ótica Vasconcelos
PharmaSpecial
Recicla Brasil
Truckers
Ético Sistema de Ensino

Vilegraff
Alfa Recrutamento
AGF
Chilli Beans
Green

Empresas

Em novembro de 2009, o Centro Social 
Comunidade Carisma foi agraciado com a 
doação de 10 computadores, uma impressora 
e periféricos pela Fundação Itaú Social. Por 

meio do Projeto Clicar para Aprender, a ação 
privilegiou o ingresso de 170 crianças ao 
mundo digital, proporcionando aprendizado 
e novas descobertas. 

Fundação Itaú: Projeto Clicar para Aprender
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INDICADORES E RESULTADOS

Pelo trabalho realizado a favor da população 
de baixa renda do município de Osasco, 
o Centro Social Comunidade Carisma 
recebeu, em 22 de setembro de 2009, 
o Título de Utilidade Pública Municipal, 
em uma cerimônia que contou com a 
presença do prefeito do município, Emídio 
de Souza, a secretária de Promoção Social, 
a secretária de Educação, o presidente do 

CMDCA, o assessor do prefeito Jorge Lapas,  
parceiros e demais convidados, além de 
outras personalidades célebres. Ao longo 
do evento, as crianças atendidas pela 
Comunidade Carisma fizeram apresentações 
de balé e percussão. 
O Título de Utilidade Pública é um 
documento que certifica entidades que 
desenvolvem trabalho relevante em prol 

Reconhecimento
da comunidade. Para o Centro Social esta 
certificação é de extrema importância, 
pois indica que os nossos esforços estão 
produzindo resultados significativos.
A cada prêmio ou reconhecimento 
recebido, O Centro Social Comunidade 
Carisma percebe seu crescimento e 
expansão, na mesma proporção sua 
responsabilidade perante a comunidade. 

Direito à saúde

A evasão é outro problema que leva à 
violência e também à reprovação. Criança e 
adolescente fora da escola não aprendem, 
e pior, se tornam vítimas dos problemas 
sociais presentes na comunidade na 
qual está inserido: drogas, prostituição, 
marginalidade, etc. 

Evasão

Por isso, o Centro Social Comunidade 
Carisma mantém um controle de Boletins 
bimestrais dos alunos, conscientizando os 
pais de que lugar de criança é na escola, na 
sala de aula, participando e aproveitando 
os ensinamentos transmitidos pelos 
professores. 

Evasão Escolar

Para garantir os direitos resguardados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

Acompanhamento e monitoramento de beneficiários
(ECA), o acesso e permanência á educação, 
acesso á Saúde, o controle dos boletins 

escolares e atestados de saúde tem sido 
um dos resultados efetivos.

A participação dos pais, apontada como 
fator relevante para a diminuição da 
violência e o resgate dos valores, também 

Participação dos pais na vida escolar e no Centro Social Comunidade Carisma

Acompanhamento do boletimé discutida nas reuniões do Centro Social 
Comunidade Carisma.
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Saídas - Despesas Diretas + indiretas _Doaçoes
Centro Social +FUMCAD R$ 464.895,99

Centro Social FUMCAD Totais
Despesas diretas Centro Social R$ 132.917,59 R$ 145.402,43 R$ 278.320,02
Despesas Fixas R$ 109.201,92 R$ 85.361,91 R$ 194.563,83
Pessoal R$ 98.141,64 R$ 69.781,12 R$ 167.922,76
Salários e ordenados R$ 28.663,82 R$ 37.585,80 R$ 66.249,62
INSS R$ 15.542,18 R$ 11.754,15 R$ 27.296,33
Cesta básica, auxílios, vale transporte e refeição R$ 13.531,64 R$ 10.632,09 R$ 24.163,73
Indenizações e aviso previo R$ 14.481,44 R$ 0,00 R$ 14.481,44
Autonomos R$ 10.203,65 R$ 3.672,30 R$ 13.875,95
FGTS R$ 8.579,94 R$ 3.320,29 R$ 11.900,23
Férias, 13 salário e gratificações R$ 6.037,79 R$ 2.377,75 R$ 8.415,54
Pis sobre folha R$ 946,18 R$ 438,74 R$ 1.384,92
Exame médico R$ 155,00 R$ 0,00 R$ 155,00
Gerais R$ 3.254,91 R$ 15.580,79 R$ 18.835,70
Gênero alimentício R$ 3.254,91 R$ 15.310,79 R$ 18.565,70
Assistência contábil R$ 0,00 R$ 270,00 R$ 270,00
Financeiras R$ 7.596,85 R$ 0,00 R$ 7.596,85
Encargos R$ 7.035,21 R$ 0,00 R$ 7.035,21
Juros e Multas R$ 524,32 R$ 0,00 R$ 524,32
IRRF sobre aplicação R$ 37,32 R$ 0,00 R$ 37,32
Tributária R$ 208,52 R$ 0,00 R$ 208,52
Taxas diversas R$ 208,52 R$ 0,00 R$ 208,52
Despesas eventuais R$ 23.715,67 R$ 60.040,52 R$ 83.756,19
Serviços prestado por terceiros R$ 6.724,18 R$ 30.878,58 R$ 37.602,76
Material de limpeza e descartáveis R$ 1.448,29 R$ 10.649,13 R$ 12.097,42
Materiais pedagógicos R$ 0,00 R$ 7.517,77 R$ 7.517,77
Gráficas e impressos R$ 1.994,48 R$ 3.740,00 R$ 5.734,48
Papelaria R$ 2.585,59 R$ 2.567,16 R$ 5.152,75
Cursos e Treinamento R$ 825,00 R$ 3.153,32 R$ 3.978,32
Materiais diversos R$ 3.244,03 R$ 0,00 R$ 3.244,03
Combustível R$ 1.508,40 R$ 800,00 R$ 2.308,40
Manutenção e reformas R$ 1.481,73 R$ 0,00 R$ 1.481,73
Decorações R$ 588,00 R$ 734,56 R$ 1.322,56
Exposições, eventos e congresso R$ 1.051,47 R$ 0,00 R$ 1.051,47
Gás R$ 580,00 R$ 0,00 R$ 580,00
Medicamento R$ 472,06 R$ 0,00 R$ 472,06
Água mineral R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 375,00
Estacionamento R$ 255,00 R$ 0,00 R$ 255,00
Cartório R$ 208,30 R$ 0,00 R$ 208,30
Conduções R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00
Brindes e presentes R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 69,90
Manutenção veicular R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 69,00
Pedágio R$ 67,34 R$ 0,00 R$ 67,34
Jornais e revistas R$ 59,40 R$ 0,00 R$ 59,40
Fretes e carretos R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 15,00
Cópias R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00
Correios R$ 9,50 R$ 0,00 R$ 9,50
Ativo permanente Bens e imóveis R$ 0,00 R$ 13.468,71 R$ 13.468,71
Equipamento de informática e Software R$ 0,00 R$ 7.974,29 R$ 7.974,29
Equipamentos de imagens R$ 0,00 R$ 897,83 R$ 897,83
Móveis e utensílios R$ 0,00 R$ 4.596,59 R$ 4.596,59
Despesas indiretas R$ 135.670,84
Despesas imobiliárias (15% Comunidade Carisma) R$ 59.851,08
Administrativo (5% Comunidade Carisma) R$ 48.186,70
Energia Elétrica (15% Comunidade Carisma) R$ 7.745,51
Copiadora (25% Comunidade Carisma) R$ 947,92
Assistência Contábil (15% Comunidade Carisma) R$ 3.945,77
Telefonia (15% Comunidade Carisma) R$ 7.248,34
Água e esgoto (15% Comunidade Carisma) R$ 7.745,51
Doações (valorizadas) - Em espécie: R$ 37.436,42
Alimentos doados a outras instituições R$ 1.244,00
Alimentos consumido R$ 3.678,32
Equipamentos de informática em uso R$ 27.783,69
Brinquedos e livros em uso R$ 4.730,41

TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA

Entradas Operacionais + Doações
Centro Social + FUMCAD R$ 470.740,62

Operacionais R$ 433.304,20
Mantenedora Comunidade Carisma R$ 201.208,80
Convênio FUMCAD R$ 149.999,44
Contribuintes Pessoa Fisica R$ 19.630,00
Depósito não identificado R$ 32.856,82
Doações nos cultos R$ 15.903,62
Contribuintes Pessoa Jurídica R$ 8.065,00
Bazares R$ 4.816,65
Cantina R$ 596,30
Aplicações financeiras FUMCAD R$ 227,57
Doações recebidas R$ 37.436,42
Em espécie: Alimentos R$ 4.922,32
Em espécie: Equipamentos de informática R$ 27.783,69
Em espécie: Brinquedos e livros R$ 4.730,41
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DADOS DE ATENDIMENTO
170 crianças e adolescentes participantes de atividades diárias
234 dias de atendimento

06 encaminhamentos para o SENAC Osasco
06 encaminhamentos para a Ótica Vasconcelos
06 encaminhamentos para o CRAS
02 encaminhamentos para o CREAS
15 encaminhamentos para o PROJOVEM
06 encaminhamentos para PET SENAC
10 bazar social para atendimento das famílias
86 visitas domiciliares

1200 crianças e adolescentes atendidos na Campanha Natal Solidário
100 alunos atendidos no Cursinho Pré-Vestibular
180 atendimentos odontológicos

10 edições do Bazar Social para atendimento das famílias

Resultados obtidos com as crianças:
Permanência das crianças na escola; • 
Aumento do interesse das crianças pela • 
participação na escola e continuidade de 
estudos; 
Maior autonomia no refeitório, na • 
utilização do banheiro e na manutenção 
dos objetos pessoais;
Hábito de leitura;• 
Apropriação do repertório do brincar;• 
Potencialização das diferentes capacidades • 
nas crianças;
Capacidade lógica, social, linguística, • 
espacial, corporal, musical, de exploração, 
de experimentação, em valores e atitudes;
Crescimento do interesse das crianças e • 
adolescentes pelas atividades culturais;

Resultados obtidos com as famílias:
Maior entendimento dos avisos • 
transmitidos e aumento de respostas;
Relação de amizade e troca;• 
Sensibilização sobre a importância da • 
permanência na escola;
Aumento do envolvimento na vida escolar.• 

Resultados obtidos com os educadores:
Capacitação continuada, viabilizando • 
a construção de ações pedagógicas 
adequadas e desafiadoras, que romovam 
o desenvolvimento das habilidades das 
crianças e adolescentes em busca de 
indivíduos mais conscientes;
Educadores motivados para busca de novos • 
conhecimentos e técnicas pedagógicas;

Resultados alcançados em 2009

Resultados Operacionais
Aumento de número de oficinas e • 
atendimento regular dos educandos;
Profissionalização da gestão e da estrutura • 
administrativa;
Intensificação do relacionamento com • 
a comunidade, Governo, CRAS, CREAS 
e Conselhos Tutelares; Maior eficácia 
operacional;

Implantação do Projeto para • 
adolescentes de 13 a 17 anos.
Elaboração do Planejamento • 
Estratégico para 2010/2011.
Criação da Identidade Visual• 
Cursos em diversas áreas • 
para as famílias.
Aumento da base de contribuintes • 
pessoas Físicas e Jurídicas.

Metas para 2010
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DEPOIMENTOS
“Fico muito satisfeito em declarar que as 
ações desenvolvidas por meio dos projetos 
do ‘Centro Social Comunidade Carisma’ 
são autênticos e estão contribuindo 
efetivamente no processo de ensino de 
nossas crianças. Não tenho nenhum vínculo 
com o trabalho e nem com a Comunidade 
Carisma, também não tenho interesse 
algum em apregoar resultados de forma 
leviana. No entanto, não poderia deixar 
de expressar que as iniciativas do Centro 
Social em questão, atraem (para mim) uma 
nova concepção da prática do evangelho, 
que há muito havia adormecido. Percebo 
que o processo de integração social 
empreendido por essa comunidade, de 
fato, tornou-se contundente na vida de um 
dos meus muitos alunos. Assim, testifico e 
ressalto, que de modo fortuito descobri a 
considerável influência dessas atividades 
para inseri-lo numa nova perspectiva de 
vida outrora, marginalizada e sem projeção 
de futuro. Julgo irônico, o modo pelo qual 
fui impactado com a evolução desse aluno, 

“Hoje o Centro Social Comunidade Carisma 
é para mim um apoio primordial, pois 
dá atenção e substitui a minha ausência 
durante a jornada de trabalho, assessorando 
e educando minha filha Júlia, 8 anos. A 
presença da instituição é fundamental na 
minha vida pelo cuidado e carinho para 
com minha filha, o que me proporciona 
uma tranquilidade. O Centro Social acolheu 
Júlia sem resistência alguma; deu abrigo, 
atenção, educação, segurança e lazer, livre 

principalmente quando minhas convicções 
sobre a participação de “igrejas” em 
projetos sociais repousavam na crença de 
que as tais visam lucro financeiro através de 
práticas convenientes em si, e interesseiras. 
Em tempos que nós, profissionais da 
educação, experimentamos a omissão dos 
diversos segmentos de nossa sociedade 
na luta pela melhoria na qualidade da 
educação, afirmo que definitivamente, 
precisamos de parceiros que contribuam 
para valorização e o resgate da auto-estima 
de nossas crianças, pois a intensidade 
desse tipo de conduta pode sim, gerar 
motivações para compreender que o 
processo de ensino pode tirar da opressão, 
àqueles que não aprenderam a viver sem a 
alienação. Sustento a crença, que esse tipo 
de prática deveria ser uma constante e sem 
a necessidade de ostentações indevidas, 
mas agradeço imensamente pela parceria 
informal, porém, de extrema importância.”  
Jonas Felipe Santana,
professor da rede municipal.  

de preconceitos e imposições,  exerce o 
verdadeiro papel de uma instituição cristã. 
O atendimento ao irmão necessitado é 
um trabalho magnífico. Atualmente, é tão 
difícil receber sem que tenha que oferecer. 
Parabéns a todos da Comunidade Carisma 
pelo excelente trabalho. Definitivamente, 
vocês fazem parte da minha vida. Espero um 
dia ter uma integração maior com vocês”.
Rosimeire Macêdo,
mãe de Júlia.
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PATROCINADORES

APOIADORES

Este relatório é dedicado à toda nossa equipe de colaboradores, voluntários, parceiros e contribuintes, 
que nos acompanharam em 2009 e tornaram possível a implementação de todos os projetos.

Nossa gratidão à todos!
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DADOS INSTITUCIONAIS Registros e Títulos: CMDCA fis 62, artigo 90 de 02.04.2009 
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Título de Utilidade Pública DECRETO LEI Nº 3572/2009  de 06.08.09
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Temos o prazer de informá-lo que o Centro 
Social Comunidade Carisma possui projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA para o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Osasco.
Empresas e cidadãos podem apoiar 
financeiramente nossos projetos utilizando 
o Imposto de Renda, em até 1% do imposto 
devido para empresas que operam com 

base no lucro real e em dedução direta de 
até 6% do imposto de renda para pessoas 
físicas, portanto sem nenhum ônus para 
quem contribui.
 www.doefumcad.com.br
 

Participe! Junte-se a esta Causa!

Pessoa Jurídica
Sua empresa pode contribuir de várias maneiras 
e ajudar o Centro Social Comunidade Carisma a 
manter a sustentabilidade dos Programas e Projetos 
desenvolvidos:

Sendo um parceiro/Apoiador, contribuindo com produtos • 
e  serviços.
Sendo um parceiro/Patrocinador, investindo por meio • 
de contribuições financeiras (mensais ou anuais).

Sua empresa ao contribuir com o Centro Social 
Comunidade Carisma, associa sua imagem a ela e tem 
uma série de benefícios.
         •  Selo ‘Empresa Socialmente Responsável”
         •  Logomarca aplicada em materiais gráficos
         •  Logomarca no site do Centro Social 
             Comunidade Carisma
         •  Ações que envolvam seus funcionários.

Consulte nossa Área  de Mobilização de Recursos, 
através do e-mail centrosocial@comunidadecarisma.net                                                   
ou por telefone: 11 3695-0054

Pessoa Física 
Colaborar com o Centro Social Comunidade Carisma é fazer parte da 
transformação social e educacional de centenas de crianças e adolescentes que 
vivem em situação de vulnerabilidade social em nossa cidade. 
Contribuições por boletos bancários mensais por escolha de valor e data de 
vencimento em nosso site: www.comunidadecarisma.net/centrosocial 
ou através de Depósito Bancário:
Associação Cristã de Osasco
Banco Bradesco | AG.2856-8 | CC. 578396-8 | CNPJ:74.326.158/0001-92

Seu Cupom Fiscal pode nos ajudar! Instruções: 
1. Não coloque seu CPF ou CNPJ no seu Cupom Fiscal
2. Os Cupons Fiscais (ou cópias destes) devem ser enviados até o final do mês 
para Centro Social Comunidade Carisma
3. Você também pode usar a Net para enviar os dados de CADA cupom. Basta 
enviar para centrosocial@comunidadecarisma.net os dados abaixo:
      a) CNPJ do emitente do Cupom Fiscal       b) Data da Compra 
      c) COO do Cupom Fiscal           d) Valor da Compra

4. Caso você tenha um estabelecimento comercial emissor de cupons fiscais, 
podemos colocar uma URNA em sua loja. Mensalmente, retiramos os cupons 
doados por seus clientes. 
Solicite nossa visita e treinamento.

O Centro Social Comunidade Carisma contribui com a Preservação do 
Meio Ambiente, o papel utilizado é de reflorestamento.

Fumcad



“Se cada um fizer a sua parte, se cada pessoa se conscientizar 
do seu papel, estaremos concorrendo para melhorar as 

condições de vida da sociedade.” (Irmã Dulce)

Centro Social

Traçando novos caminhos

Comunidade Carisma




