


“SOLIDARIOS”  

 

Surgiu como uma iniciativa de “TRABALHO EM REDE” entre 

instituições que possuíam diferenças nas suas áreas de atuação, 

mas em sua missão o mesmo objetivo e visão.  

 

O grande diferencial é o compartilhamento de recursos, sejam eles, 

humanos ou financeiros entre as instituições. 

 

Com o passar dos anos e as ações em funcionamento, foi necessário 

a adaptação das estratégias de articulação, elaboração de Planos de 

Trabalho e projetos que possibilitasse não apenas manter as ações 

em funcionamento mais também garantir a sua 

“SUSTENTABILIDADE”. 

 



“HOJE QUEM SOMOS”  

 

 CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER – Serviço de Acolhimento a 

Idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade 

social; 

 

 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OURO VERDE – Escola de Futebol para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

 

 TEUGA – TEATRO É UM GESTO DE AMOR – Projeto de Teatro, 

música e dança voltado para crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social. 

 



Casa de Acolhida Isabel Soler 

 

É um Serviço de Acolhimento destinado a idosos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, independentes ou com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados.  

 

Têm por objetivo dar um novo conceito ao termo “CASA DE 

ACOLHIDA”. Buscando além de oferecer moradia, comida e 

assistência à pessoa idosa,  trabalhar de forma articulada e 

interdisciplinar restaurando a autoestima, a  

independência e a cidadania. Transformando não  

apenas o ambiente mais a vida dos assistidos. 



Casa de Acolhida Isabel Soler 
 

 

 Número de vagas: 50 – Sendo 18 Vagas Femininas 

                                             32 Vagas Masculinas 

 

 Número de refeições servidas mês: 9.000 (06 refeições diárias) 

 

 Número de Fraldas Utilizadas mês: 3.000 à 4.500 (sendo 04 trocas 

diárias normalmente). 

 

 Acompanhamento Psicológico; 

 

 Acompanhamento Social; 

 

 Acompanhamento Médico (Parceria com a UBS) 

 

 





Ação: Circuito de Movimento 
 

RESUMO: Em vez de exercícios de movimento habituais, procurou-se aproveitar o 

espaço amplo do pátio e alguns materiais disponíveis como caixas de papelão e garrafas 

pet para criar um caminho por onde os idosos deveriam dar a volta e desviar dos 

obstáculos. O circuito de movimento teve como objetivos diminuir o sedentarismo, 

aumentar a funcionalidade motora e promover o bem-estar físico e emocional dos 

idosos. 



Ação: CAFÉ SOCIAL – PARÓQUIA SÃO PEDRO 
 

RESUMO: O Café Social visa promover a interação entre os residentes e a população, 

fortalecendo vínculos comunitários. Para a realização desta atividade contamos com a 

colaboração dos parceiros da Paróquia São Pedro que ofertaram um café da tarde e 

passaram uma tarde com os idosos. 



Ação: RODA DE HISTÓRIAS 
 

RESUMO: Incentivo à imaginação, leitura e comunicação. Promover a comunicação da 

leitura com as situações ligadas ao cotidiano. 



Ação: TÊNIS DE BALÃO 
 

RESUMO:  Foram construídas raquetes utilizando palitos de picolé colados com fita 

crepe no verso de pratos descartáveis. O objetivo da brincadeira é o de não deixar o 

balão cair usando as raquetes. Essa atividade trabalha a concentração, a coordenação 

motora, noções de localização e espaço, além do desenvolvimento cognitivo e lógico. 

MAIS AÇÕES PODEM SER VISTAS EM 
NOSSO FACEBOOK. 



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OURO VERDE 
 

A instituição surgiu com a missão de transformar a vida de crianças e 

adolescentes da região do Jardim Zaíra, através do esporte. 
 

Hoje com aulas de futebol, dança, artes marciais e outras buscamos 

incentivar a cidadania, a importância dos estudos e principalmente da 

família. 
 

Nos dia de hoje é um grande desafio tirar as crianças e adolescentes 

das ruas, e dar a eles uma opção saudável para poderem interagir e 

construir relações humanas fortes e duradouras. 



Associação Esportiva Ouro Verde 
 

 

 Número de vagas: 120 – Crianças e Adolescentes 

                          40 – Famílias  

  Elaboração e Confecção de Uniformes; 

 

 Organização e Estrutura para viagens a Campeonatos e Passeios; 

 

 Acompanhamento Psicológico; 

 

 Acompanhamento Social; 

 

 





Ação: FESTA JUNINA 
 

RESUMO: Realizar a socialização entre as famílias das crianças e adolescentes assistidos 

e proporcionar um momento de lazer. Tendo em vista a carência da comunidade que 

atuamos. 



Ação: CAMPEONATOS 
 

RESUMO: Participar de Campeonatos Municipais, regionais e estaduais,  desenvolvendo 

o trabalho em equipe e o senso de competição responsável. 



T.E.U.G.A –  Teatro é um Gesto de Amor 
 

O projeto valoriza a educação como processo de transformação 

social, inspirado na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, 

trabalhando por meio da Arte, do Teatro e da Cultura, o 

aprendizado da criança e do adolescente, com vulnerabilidade 

social, integrando-os com o mundo exterior, ampliando sua 

visão social, crítica, autocrítica, resgatando sua autoestima e 

contribuindo na formação de cidadãos cultos, educados, 

conscientes, críticos e transformadores sociais. 
 



TEUGA – TEATRO É UM GESTO DE AMOR 
 

 

 Número de vagas: 80 – Crianças e Adolescentes 

                          20 – Famílias  

  Elaboração e Confecção de Figurinos; 

 

 Organização e Estrutura para Apresentações Teatrais, Dança, 

Musicais e Passeios; 

 

 Acompanhamento Psicológico; 

 

 Acompanhamento Social; 

 

 













Nosso Site: 

 

www.solidários.org.br  

 

Nossos Facebooks: 

 

• Casa de Acolhida Isabel Soler 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br  

 

• Ouro Verde:  

https://www.facebook.com/Ouro-Verde-Futebol-Clube-
584354415086259/ 

 

• PROJETO TEUGA DO AMANHÃ 

https://www.facebook.com/gilbertolima.lima.12/photos_albums  
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PROJETO “DOAR UM GESTO DE AMOR”  

 

O projeto traz em seu cerne uma estratégia inovadora de 

sustentabilidade permanente para instituições do terceiro setor, 

com o conceito de responsabilidade social para empresas 

privadas e pessoas físicas. 
 

Ampliando as relações e proporcionando parcerias duradouras 

e de interesse mútuo. 
 

Garantindo  “MARKETING  INSTITUCIONAL”  de  forma  

responsável e    com o  objetivo  social,  sendo este último 

quesito único no Brasil.  

 



 

Este “PROJETO INOVADOR” amplia a estratégia utilizada  

pelas plataformas de CAPTAÇÃO ON-LINE, não restringindo 

apenas o acesso a pessoas que possuam meios digitais, mas 

ampliando através do – “RELAÇÕES PESSOAIS”, a todos a 

possibilidade de contribuir com projetos que impactem 

diretamente na vida da comunidade em especial das pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

Proporcionando o sentimento da cidadania exercida  

com  objetivo   de  A M O R   ao   próximo. E temos  a  

como forma de agradecimento a oferta de um brinde  

pelo “GESTO DE AMOR”. 







 Participação na Festa Julina da 81ª Subseção da OAB de Mauá: 

Barraca Beneficente do Projeto “DOAR UM GESTO DE AMOR” 





COMO AGRADECIMENTO 



A  fábrica  de  bebidas  Orlando  nasceu  em  1913  como  uma  das  

primeiras indústrias de tubaína do Brasil, antes que “tubaína” se 

transformasse em sinônimo de refresco delicioso e suavemente gaseificado. 

Ela criou refrigerantes como a Gengi-birra e a Etubaina e hoje acredita nos 

mesmos sonhos de quando era só uma pequena empresa. Agora, mais 

amadurecida, a Orlando está feliz por ter aprendido a guardar a alegria na 

memória e a proteger o tempo no coração. Para continuar produzindo os 

melhores sabores da nossa infância. 






