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Mensagem
da Presidente
Enxergar o universo familiar e comunitário como um
ecossistema interligado é um dos pontos fundamentais
na estratégia de atuação quando buscamos impacto
social efe vo nas vidas de famílias em condição de
pobreza e de alta vulnerabilidade social.
A autonomia e engajamento desta população na busca
de respostas e soluções para as problemá cas que
vivem tornam legí mas as mudanças que buscamos
promover em prol do desenvolvimento social e
sustentável do Campo Limpo.
Nesta missão, formar cidadãos capazes de transformar
a realidade e o meio em que vivem sempre
considerando o espírito cole vo de não dar o peixe, mas
ensinar a pescar, em 2017 signiﬁcou na abertura de
novos espaços de diálogos e de criações cole vas que
contribuam para minimizar questões sociais ou
solucionar os desaﬁos comuns às nossas famílias e que
diﬁcultam o desenvolvimento da região, ensinando
análise crí ca, empa a & cole vidade e autonomia
desde a mais tenra idade.
2017 foi o ano de ampliar nossa presença na
comunidade, desenvolvendo ações mais próximas dos
moradores, de empoderar as crianças e jovens através
da formação de cole vos temá cos e de trazer para a
periferia acesso a tecnologias e inovações antes
re st r i ta s s o m e nte a o u n i ve rs o d a s g ra n d e s
universidades para criar produtos e negócios de
impacto social.
Tempos de crise que servem para nos reinventar,
fortalecendo o ecossistema melhoramos a vida das
pessoas.

Vera Masagão Ribeiro
Presidente
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Nossa Essência
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como geramos conhecimento
e transformação
Impacto na comunidade
atendidos nos
programas
educacionais
e sociais

Autonomia: Mo vação + capacidade de tomar decisões +
capacidade de realizar algo + busca de conhecimento + Voz.
Análise crí ca: Construção de repertório educa vo e cultural
+ inteligência emocional + avaliação de interesses envolvidos.
Empa a e Cole vidade: Capacidade de se colocar no lugar do
outro + tomada de decisões cole vas.

13. 942
atendidos na
sede do projeto

O monitoramento e avaliação constante de nossas ações e
projetos nos munem de informação sobre o desenvolvimento
de nossos educandos e sobre os erros e acertos de nossas
inicia vas, em constantes ajustes conforme vemos os
retornos por parte de nossos atendidos.

Como impactamos nossa comunidade
atendidos em
ações comunitárias e
organizações parceiras

Trabalhando em rede com outras organizações que
possam contribuir para o desenvolvimento da população.
Levando nossas inicia vas para escolas, universidades,
organizações e outros espaços de acesso livre à população
de periferias.
Criando mecanismos para o fortalecimento de vínculos
sociais e familiares.
Encorajando a formação de empreendimentos a ﬁm de
minimizar as questões sociais.
Contribuindo para a qualidade de educação de crianças,
adolescentes e jovens.
Trabalhando de forma preven va para a saúde sica e
emocional das famílias.
Desenvolvendo competências para o trabalho e para a vida
em sociedade
Criando espaços e inicia vas de acesso à cultura.
Engajando a população para cuidar das comunidades em
que vivem.

refeições servidas ao ano

Lorem Ipsum

3201

organizações beneﬁciadas pelos
programas sociais e educacionais
(escolas, universidades,
organizações sociais)
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quem é nosso público
e onde atuamos
53,7% da população da região é composta por pretos e pardos
A taxa de mortalidade por homicídio é de 18,1 a cada 100 mil habitantes,
O IDH do bairro é de 0,455 comparável a de países africanos e asiá cos, como é o
caso da Nigéria que apresenta um IDH de 0,456 e Bangladesh 0,440.
 Analfabe smo 4,89
 IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 4,6














42,5% mais alta do que a média da cidade de 12,7
Gravidez Precoce - 13,58%
Desemprego de Jovens de 16 a 29 anos - 16,32%
Domicílios em favelas - 30,75%
Domicílios sem rede de esgoto - 27,21%
Agressão a crianças - 124,06 *
Agressão a mulheres - 93,48 *
Óbitos por homicídio de jovens de 15 a 29 anos - 69,36
Crimes violentos fatais - 26,56
Reg i ã o a tendi da
Subpref ei tura s Ca m po Li m po
e M’Boi Mi ri m

Área (km²)
População (2010)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Campo Limpo
Capão Redondo
Vila Andrade
Jardim São Luís
Jardim Ângela
Santo Amaro
Centro
Lapa
Barra Funda

98,8
1.170.410

Densidade Demográfica (Hab/km²)

12806,5

Rendimento médio chefe de família

958,78
1,41 s a l á ri o m í ni m o

V i ol ênci a
Total de população Residente nos setores de Censitários da
Cidade de São Paulo de Alta e Muita Vulnerabilidade

212.826

N.º de óbitos por homicídio

219

N.º de óbitos de homicídios de jovens de 15 a 29 anos

103

N í vel de V ul nera bi l i da de
N.º de Famílias Residentes nos Setores Censitários do IPVS 5 e 6
(altíssima vulnerabilidade)
Total de Famílias Vulneráveis Residentes nos IPVS 5 e 6 +
Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e dos
Benefícios de Prestação
Participação Percentual no Município de São Paulo

54.007
76.207
14,80%

T ra ns f erênci a de Renda e V ul nera bi l i da de Soci a l no Muni cí pi o de Sã o Pa ul o
Bolsa Família

17.293

Renda Mínima

13.407

Renda Cidadã

782

"* Coeﬁciente por cem mil.
Fonte: Indicadores básicos da cidade de São Paulo 2009 - Movimento Nossa São Paulo. Censo Escolar/INEP; IBGE; Pesquisa de Emprego e Desemprego SEADE/Dieese;
SABESP; SEHA "
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2011

Prêmio Fundação Banco do Brasil – Banco de
Tecnologias Sociais - A descoberta da Língua
Escrita/ Programa de Incen vo à Leitura.

2013
2012

Concurso Dia de sol - Dia Interamericano de
Limpeza e Cidadania
Finalista com a animação "O Mundo Acabado"
Núcleo de Comunicação Maré Alta

FIES 2012 (Fundo Itaú de Excelência Social) –
Programa de Educação Infan l
2° Prêmio Objeto Brasileiro Finalista na
categoria Ação Socioambiental Cardume de
Mães / Núcleo de Moda e Design
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7° Causos do ECA
Fundação Telefônica 2011 Finalista com o vídeo
"Direito de Ser" Núcleo de Comunicação Maré
Alta

.auqila

FIES 2011(Fundo Itaú de Excelência Social) –
Programa de Educação Ambiental
Prêmio Be nho
Finalista - Arrastão Pela Cidadania

2005

Ins tuto de Arquitetos do Brasil, 2008
Menção Honrosa Projeto Melhorias
Habitacionais Urbanas Cor Arrastão

Prêmio Itaú-Unicef 2009 Semiﬁnalista Tempos
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Comunicação Maré Alta
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Centro de Voluntariado 2005 Selo Organização
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Parceira pelo
Programa
adipiscing
elit, de
sedVoluntariado
do eiusmod tempor
incididunt
ut labore2005I
et dolore
magna
Brinquedoteca
Modelo
Conferência
aliqua.
Internacional
das Brinquedotecas

Prêmio Filantropia 400 – 2001 Classiﬁcada como a
247° Maior En dade Beneﬁcente do Brasil Prêmio
Itaú-Unicef 2001 Finalista - Educação e Par cipação
- Programa de Educação Ambiental - PEA
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2001

2009

Prêmio Fundação Banco do Brasil de
Tecnologias Sociais 2009 Vencedor Cardume
de Mães / Núcleo de Moda e Design

2008

2010

Prêmio Criança Segura 2009
Vencedor na Categoria 1: "Transformando
ambientes, prevenindo acidentes: projetos de
transformação de meio para relações mais
seguras no trânsito" Calçada Poé ca

Prêmio Filantropia 400 – 2000 - Classiﬁcada como
a 199°- Maior En dade Beneﬁcente do Brasil
Prêmio Bem Eﬁciente 1999 - Fundação Banco do
Brasil de Tecnologia Social - Vencedor
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9

Desenvolvimento Integral
Primeira Infância
“Ele chegou no Arrastão muito
pequeno, não andava, não falava e não
comia sozinho. Agora já faz tudo isso
naturalmente sem esforço, ﬁquei muito
contente com toda sua evolução.”
(Lucimara, mãe do Patrick Giovani da
Silva Uchoa, 3 anos).

Educação Infan l | 1 a 3 anos | 237 atendidos

Quais foram as transformações que pudemos
notar nas crianças:


O desenvolvimento integral na primeira infância é construído
dia a dia nas ações e a vidades do nosso programa de Educação
Infan l que desenvolve o comportamento socioemocional dos
educandos em parceria com seus familiares, criando espaços
para o convívio e para o fortalecimento de vínculos afe vos que
serão a base para sua vida futura.
Para promover esta transformação, o Programa de Educação
Infan l desenvolve diversos aspectos do universo infan l
per nente a esta faixa etária como a linguagem oral e escrita,
noções básicas de matemá ca, locomoção, natureza e
sociedade, musicalização além de diversos outros aspectos
através sempre do brincar e do fortalecimento de suas
iden dades individuais e cole vas.










Ampliaram em 62% suas noções básicas de
matemá ca e raciocínio lógico
Ampliaram em 75% suas habilidades em
Linguagem oral e escrita
Passaram a se Movimentar 45% melhor
Melhoraram em 57% suas habilidades em
Artes Visuais
Desenvolveram em 51% suas habilidades
musicais, escuta e noção de ritmo
Ampliaram em 45% seu conhecimento e
sensibilidade sobre a Natureza e Sociedade
Melhoraram em 37% a qualidade de sua
Alimentação
Desenvolveram em 46% suas habilidades
em Brincar, criar e compar lhar
Se desenvolveram em 72% de uma forma
Geral

O progresso é ní do no comportamento das crianças.
Patrocínio: Secretaria Municipal de Educação e ICSHG
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Formação de
transformadores
“Este ano a Camilly está
tendo aula de violão e está
gostando muito. Ao longo do
ano as oﬁcinas de leitura e
a vidades sobre números a
ajudaram muito. Hoje ela lê
muito bem. Na escola é muito
boa em matemá ca, sempre
com notas altas, passou de
ano direto.”
(Julia Rosa Mendes, mãe da
Camilly – 8 anos).










Centro da Criança e do Adolescente
06 a 14 anos | 300 atendidos
Contribuir para o processo de educação das crianças e
adolescentes de forma lúdica sempre foi um pressuposto
para o CCA. Em 2017 este processo tomou novas cores e
conteúdos de gastronomia, leitura, música, educação
ﬁnanceira dentre muitos outros se tornaram ferramentas
lúdicas para aprimorar os conhecimentos em língua
portuguesa e matemá ca dos educandos do programa. O
resultado foi extremamente posi vo e pudemos apurar
que os educandos do Projeto Arrastão tem um
desempenho em média 30% maior do que seus colegas de
escola que não frequentam o serviço.

85,9% das crianças e adolescentes gosta de estar com
sua família e compar lhar dúvidas, sonhos, medos,
desejos e seu co diano.
61,4% das crianças e adolescentes declaram que leem e
escrevem bem, compreendem tudo que leem e sabem
escrever um texto.
83,2% declaram que gostam de matemá ca e 32% que
sentem diﬁculdade
86.3% dos alunos gostam de música e 60,2% tocam
algum instrumento
80,2% dos educandos entre 9 e 14 anos gostam de
trabalhar em Cole vos temá cos
O desempenho nas disciplinas de português e
matemá ca dos educandos do Projeto Arrastão é em
média 30% maior do que seus colegas de escola.

Outra novidade do programa em 2017 foi a organização de
cole vos temá cos nas áreas de música, artes, meio
ambiente. Os adolescentes se organizaram em um
modelo de trabalho por projetos exercendo sua
autonomia e responsabilidade de forma mais profunda.
Patrocínio: Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e ABBVIE
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Programa de Formação de Jovens
15 a 17 anos | 158 atendidos

Protagonizando os próprios caminhos
“Gosto muito do Projeto
Arrastão 3 dos meus ﬁlhos
foram alunos aqui, eu mesma
quando mais nova. Acho que
vocês tem base pra tudo aqui,
são sempre atenciosos e nos
recebem muito bem.”
(mãe da Geovanna Karoline de
Paula Souza, 16 anos).









67% dos jovens encaminhados pelo mercado de
trabalho;
91,9% dos jovens gosta de estar com sua
família e compar lhar dúvidas, sonhos, medos,
desejos e seu co diano.
56,6% dos jovens declaram que leem e
escrevem bem, compreendem tudo que leem e
sabem escrever um texto.
80,7% dos jovens gostam de língua portuguesa
mas 37,4% ainda sente diﬁculdade
75,8 dos jovens administra bem o próprio
dinheiro e 25% já consegue poupar

Trabalhando o desenvolvimento humano e as competências
proﬁssionais para o século XXI, o Programa de Formação de Jovens
em 2017 focou no fortalecimento do desenvolvimento do
pensamento crí co e par cipação dos jovens em espaços
democrá cos como o Fórum Regional do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Através dos cursos de artes visuais, gastronomia e comunicação os
jovens também foram conduzidos para oportunidades mais
amplas de trabalho: poderiam optar por par cipar de processos
sele vos para empregabilidade como jovens aprendizes ou
acessar o mercado de trabalho desenvolvendo inicia vas
empreendedoras através da formação de cole vos jovens que
possam comercializar produtos desenvolvidos por eles mesmos.
Patrocínio: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, FUMCAD, Fundação Telefônica Vivo, TV Globo, Novelis,
BI&P, CSHG.
Parceiros: Ins tuto Criar, NURAP
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Tecnologia e inovação
Empreendedorismo jovens e adultos
a par r de 15 anos 3.404 atendidos

“O Projeto Arrastart foi uma das
melhores oportunidades que
aconteceu. Com essa oﬁcina consegui
me especializar entender mais sobre o
empreendedorismo a criar algo que
nunca achei que poderia conseguir.”
(Gabriel, 16 anos, educando
Camp Oeste).










73% dos par cipantes ampliaram sua
capacidade de tomar a inicia va diante
de novos desaﬁos.
72,2% aumentou sua capacidade de
trabalhar em equipe aumentou.
60,3 % dos par cipantes passou a
planejar melhor antes de executar
minhas a vidades.
72,3% se considera uma pessoa mais
determinada e comprome da com os
resultados que desejo alcançar no
trabalho e nos estudos.
36 novas propostas de startup com
impacto social posi vo.

Arrastart
Consolidar a periferia como espaço de inovação e criação de
soluções para problemas comunitários foi a missão do Projeto
Arrastart em 2017. Além da formação dos jovens que elaboraram
36 propostas de startup o projeto também contou com parcerias
de peso para ampliar a rede de acesso dos par cipantes do
programa como do VAI TEC, além do contato com incubadoras e
aceleradoras.
Firmando o espaço maker na periferia, o Projeto Arrastão
inaugurou também o Lab Arrastão em parceria com a Fundação
Telefônica, Rayban e Casa das Alianças. O espaço é um misto de lab
de inovação e lab maker, aberto para que jovens e adultos possam
usar ferramentas de negócio e tecnológicas para criar seus
negócios, proto par e testar produtos que impactem
posi vamente suas vidas, comunidade e sociedade.
Patrocínio: Fundação Telefonica Vivo, RayBan, Casa das Alianças.
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Núcleo de Moda & Design
Em 2017 o núcleo contou com 3 capacitações: Corte, Costura &
Modelagem, Acessórios e Sapa lhas artesanais. Os cursos focaram no
desenvolvimento de produtos que cons tuíram o novo por fólio da
organização na internet.
Parcerias estratégicas contribuíram para a qualidade técnica dos produtos
e para o desenvolvimento dos par cipantes. Grazi Pinto, Manu Carvalho e
os Irmãos Campana foram alguns destes parceiros que compar lharam
suas exper ses para contribuir com o núcleo. Em conjunto com o Ins tuto
Campana, foi lançada em 2017 a Coleção Jeans, desenhada pelos Irmãos
Campana e desenvolvida pelos jovens ar stas e artesãos do Projeto
Arrastão. A coleção é cons tuída de bancos e almofadas feitas de jeans
reciclado e foi apresentada em feiras de Design como uma inicia va
sustentável.

Artes
O Cole vo Jovens Ar stas realizou uma produção bastante sólida em 2017
com o lançamento de diversas obras ar s cas, uma coleção de camisetas e
a circulação do espetáculo de Dança e Artes Plás cas Eu sou que alcançou
mais de 800 jovens na região do Campo Limpo para trabalhar questões de
iden dade na juventude.
Patrocínio: Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
Parceiros: Ins tuto Campana, Grazi Pinto, Manu Carvalho, Vila Butantã, It
Brands, Merci Marché.
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Serviços
para a
comunidade
Desenvolvimento Comunitário
Famílias - 9.576 atendidos

Total de atendidos

2.283
Feira de Empregos

239

Garan r o impacto e a par cipação social signiﬁca estar próximo e caminhar
Sábado da Saúde junto à comunidade. O Projeto Arrastão sempre manteve suas portas abertas
para a comunidade e em 2017 decidiu reforçar sua presença dentro da
comunidade através de ações sociais de livre acesso para a população. Foram
diversas mobilizações sociais e de cidadania dentro do Projeto Arrastão e na
comunidade Atucupê que contemplou milhares de pessoas através do projeto
Elos Contra a Vulnerabilidade. Através do mesmo projeto escolas públicas da
região também receberam ações de acolhimento social para crianças,
adolescentes e familiares com rodas de conversa, plantões e
encaminhamentos sociais. O movimento é estrategicamente pensado para
conseguir chegar nas famílias mais vulneráveis da região e conseguir
encaminhar as questões sociais que os assolam.
Arrastão Pela Cidadania

1.509

535

O programa ainda contribuiu para a incidência de Polí cas Públicas para a
primeira infância e para o planejamento da cidade através do projeto Urban95
em parceria com a Fundação Bernard Van Leer, focado em trabalhar o cuidado,
a informação e a acessibilidade de gestantes, mães e crianças com até 3 anos
aos espaços de serviço e lazer da região.
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O trabalho em rede para o fortalecimento e efe vidade do trabalho na região foi man do através da Rede Nossas Crianças e
do Fórum de Assistência Social além da promoção do Polo de Prevenção à Violência a Crianças e Adolescentes que contou
com temas como automu lação e brincadeiras perigosas. As ações aﬁrma vas também foram man das através das
mobilizações temá cas da Rede Praça promovida pela discussão de temas importantes pelos educandos e organizações e
escolas do entorno.

Cursos







Eventos
Comunitários















Aferição de pressão - 500
Teste de glicemia - 145
Exame de Visão - 609
Triagem odontológica - 148
Orientação Jurídica - 65
Corte de Cabelo - 180
Esmaltação - 91
Limpeza de Pele - 351
Orientação Nutricional - 13
Massagem - 37
Maquiagem - 45
Podologo - 27
TER São Paulo – Cadastro Digital - 74
Serviços de Empregabilidade e Renda - 172

Desenvolvimento de Aplica vo - 11
Escolinha de Futebol- Sábado - 57
Cuidador de Idoso - 27
Crochê - 25
Vendas Automobilís ca - 32
Escolinha de Futebol- Semana - 22

Atendimentos
psicossociais














(Acesso a Feira de Empregos)

Atendimento Psicossocial/ Histórico - 743
Visita domiciliar - 168
Encaminhamentos - 73
Atendimento Psicológico - 177
Procura Espontânea - 1.675
Demanda 2017 - 628
Rodas de Conversas - Internas- atendidos - 2.043
Rodas de Conversas - Externas- atendidos - 829
Cadastro de Biometria - 200
Ciranda de discussão de caso - 840
Plantão Social - 940
Urban 95 - 207
Elos contra a Vulnerabilidade - 639

Patrocínio: FUMCAD, CONDECA, ING Banco e Corretora, BAMAQ, EATE (Grupo TBE), TV Globo, Fundação Bernard Van Leer e ANTP
Parceiras: Universidade Anhanguera, Atento, Blumpa, Casa Bom Bril, CAT Móvel, Central de Concursos, Cia Tradicional de comercio, De
Luca Mul serviços, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Ellos Empregos, Fenix – Capacitação e Desenvolvimento Humano,
Fox Time, G4S Intera va Service, Gestão Humana, Grupo ALPHA Serviços Especializados, Sine, Grupo Pão de Açúcar, GRUPO SYMBIUS,
Grupo Gocil , Helping, HR4, IBEST, ISBET – Estágio e Jovem aprendiz, Itaú Microcrédito, Maids & Co, Maria e Cias, Massini Consultoria
Popular em Rh, MGM, Nube, NURAP , Omega Service, Parafuzos, People RH, RDA - Recrutamento, Desenvolvimento & Arte, Renova
Empregos, Sebrae, Serasa Experian, Sercom, Sophia – RH, SPC, Supera RH, St, Marché, Tellus Consul ng, TMKT, Valoriza+te, VAZ
Estacionamentos, Walmart, Wapiya Desenvolvimento Humano, Web Home, Ins tuto Embelleze, Novety, Ó ca Evolu on, Nope,
ZOONOSES, Drogasil, UBS Arrastão.
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Ativando escolas públicas
e organizações sociais
Midiateca Sala Futura | Brinquedoteca
Programa de Incen vo à Leitura
4.675 atendidos e 32 escolas ONGs
e universidades contempladas

As crianças par ciparam de um
projeto de leitura, fanfarra, teatro,
coral e expressão corporal. Foi um
projeto bem legal, que acrescentou
muito na nossa escola, as crianças
adoraram.
(Silvia Oliva Lima de Araújo, diretora
da EE Professora Nair Hiroko Konno
Hashimoto)

Em conformidade com a estratégia de ampliar o impacto social e a
par cipação comunitária, o Projeto Arrastão em 2017 ampliou sua
atuação social em escolas públicas, organizações sociais e espaços de
acesso público às comunidades. Testamos e sistema zamos inicia vas
sociais e pedagógicas nas a vidades em nossa sede e mul plicamos para
que a comunidade como um todo tenha acesso a tais conteúdos.
Programas como de Incen vo à Leitura, Midiateca, Brinquedoteca,
Musicalização, Arrastart e Elos contra a vulnerabilidade contribuem para o
fortalecimento processo educacional nas periferias passando por
crianças, adolescentes, famílias e corpo docente levando novos
conteúdos e novas metodologias que contribuam para o desenvolvimento
e para a promoção humana.
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Voluntariado
80 voluntários
13 ações de voluntariado corpora vo

O trabalho voluntário é um dos principais pilares do Projeto Arrastão, que
conecta nosso dia a dia à nossa fundação e à nossa missão. Pessoas
interessadas em doar seu tempo e seu talento em prol da nossa causa
contribuíram para que diversas ações para a comunidade do Campo Limpo
acontecessem. Workshops, atendimentos sociais, proﬁssionais de saúde
entre muitos outros nos ajudaram a trazer para a população serviços e
atendimentos de qualidade.
As portas da organização também são abertas ao voluntariado corpora vo
que contribuem em diversas frentes da organização e engajam seus
funcionários para que sejam mais sensíveis às causas sociais. A AbbVie
trouxe sua equipe durante a “Semana de Possibilidades” que envolveu
desde vivência cien ﬁca para crianças e adolescentes, workshops e um
bate-papo com os funcionários para aumentar seu potencial
administra vo e de gestão.
Ações mão na massa não poderiam faltar durante o ano de 2017. Foram
realizados, plan os, pinturas, organização de espaços ajudaram-nos a
con nuar oferecendo um espaço de qualidade para os educandos e
comunidade.
Informação e conteúdo também foram doados pelos voluntários que
beneﬁciaram nossos educandos e familiares com workshops e palestras de
educação ﬁnanceira, orientação proﬁssional, saúde bucal, gastronomia,
moda, iden dade pessoal e até experiências inovadoras como um
Hackaton com nossos jovens e um concurso literário para crianças e
adolescentes.
Em nossos eventos e a vidades eles também foram presentes dando
suporte nas nossas mobilizações de saúde e cidadania, Festa Julina e
Mostras Culturais.
Parceiros: AbbVie, Hospital, Adven sta, AES Eletropaulo, Alcoa, Quar er
des Arts, B3, BRF, CSHG, Deutsche Bank, Fido Dido, Sealand, Serasa
Experian, BBMapfre, Colégio Dumont Villares.
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Comunicação e Captação
+ de 20.000 seguidores nas redes sociais
Alcance de 1.649.186 pessoas
Com uma nova roupagem em nossas redes sociais, as mensagens do
nosso trabalho e da nossa causa alcançaram milhões de pessoas com
momentos importantes de visibilidade com a par cipação do
projeto no programa Estrelas da TV Globo, alcançando mais de 750
mil lares brasileiros. A história de nossa organização e nossa
presidente também foi matéria da Veja São Paulo, veículo com
circulação de quase 220 mil exemplares.
Na captação, a organização trabalhou outras modalidades de
receitas através do es mulo para realização de eventos solidários, da
prestação de serviços u lizando nosso know how em mobilização
social em parcerias público privadas (projeto Urban 95) e através de
parcerias que es mulem marcas a desenvolver produtos sociais
como o caso da Coleção Jeans desenvolvida com o Ins tuto
Campana e da camiseta “Em busca de nosso obje vo” Fido Dido,
desenvolvida junto com nossos jovens e que sua venda é rever da
para nossos programas.
A organização ainda deu con nuidade às suas formas tradicionais de
captação de recursos como convênios com as Secretarias Municipais
de Educação e de Assistência e Desenvolvimento Social, captação
através de projetos de leis de incen vo (Fundos de Infância e
Adolescência e Lei Rouanet), patrocínios de projetos por empresas,
bazar e a tradicional Corrida pela Cidadania. Hoje a organização
conta com mais de 200 parceiros entre parceiros ﬁnanceiros e não
ﬁnanceiros.
Corrida pela Cidadania
Principal evento de captação de recursos da organização, a Corrida
pela Cidadania Projeto Arrastão e MPR Assessoria Espor va
manteve o ritmo de captação de 2016. Foram 1.440 par cipantes na
prova na 16a edição do evento, lotando o Estádio do Pacaembu num
dia de festa e solidariedade, fechado com chave pelos vencedores
das provas masculina e feminina, ex-alunos do Projeto Arrastão,
es mulando-nos cada vez mais para a con nuidade do trabalho da
organização com a certeza de que temos o poder de transformar
vidas.
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Aplicação dos Recursos
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Ficha Técnica
Projeto Gráfico
Thamara Miranda
Seleção e Tratamento de
Imagens
Thamara Miranda
Laio Rocha
Textos e Revisão
Katya Delﬁno
Fotos
Acervo Projeto Arrastão
The Five Colours
Laio Rocha
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