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Em 2021 seguimos trabalhando duro para amenizar os grandes desafios
enfrentados pelos nossos alunos e familiares, e, ao mesmo tempo,
prepará-los para que transformem suas vidas através do estudo, do
fortalecimento de competências, da preparação profissional e da
integração com novas oportunidades de estudo e trabalho. 

Apesar do cenário crítico, evoluímos em muitos aspectos, tanto nos
cursos, como em nossa operação.

Entregamos 5 ciclos da campanha SOZINHOS NUNCA, distribuindo
27.600 toneladas de alimentos não perecíveis, 13.560 litros de leite,
925kg de proteína, entre outros itens de primeira necessidade para 1350
pessoas.

Recebemos o selo PHOMENTA e o SELO DOAR, certificados
importantíssimos em transparência e boas práticas sociais.
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Criamos o CASA INTEGRA, projeto
de nossos sonhos com foco em
empregabilidade, que visa oferecer
novas oportunidades aos nossos
jovens e adultos, tais como cursos
de idiomas e complementares,
bolsas de estudos, e,
principalmente empregos.

Lançamos o CASA MENTORA,
projeto de mentoria em parceria
com o Instituto Joule e o
escritório Machado Meyer, que
visa fortalecer o engajamento
profissional e futuras metas no
plano de vida jovens.

http://www.casajosecoltro.org.br/sozinhosnunca
https://www.dropbox.com/s/pu8qxgkid6yxsz2/Certificado_Casa_Jos%C3%A9_Coltro.pdf?dl=0
https://www.institutodoar.org/certificado-casa-jose-coltro/


Realizamos um ESTUDO DE IMPACTO muito completo, com indicadores
que confirmam que estamos no caminho certo. 

Quatro alunos receberam BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL, do ensino
fundamental à faculdade, através do BLACK 13, programa incrível
idealizado pela ABBVIE.

Reforçamos nossa GOVERNANÇA e elegemos um time executivo
robusto que nos ajudará a profissionalizar ainda mais a Casa.
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Que 2022 marque um início de
um novo ciclo, muito mais
humano, solidário e igualitário.
Continuaremos contando com o
seu apoio, que muito nos motiva
e engrandece!

2021

Abraços,
Mari e Salete

Agradecemos estarmos juntos em mais este
ano no propósito de TRANSFORMAR
FUTUROS, dando mais e mais oportunidades
às nossas crianças, jovens e adultos!

Além disso, um grande sonho começou a se materializar: A
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE. Já estamos negociando a compra
dos terrenos e temos um projeto arquitetônico LINDO pronto! E SONHO
QUE SE SONHA JUNTO JÁ É REALIDADE!

https://www.instagram.com/p/CT25QkIPSz_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CSzyK5XnNxG/?utm_medium=copy_link


Guilherme Luz
Conselheiro Deliberativo

Jaime Caetano
Conselheiro Deliberativo

Marcelo N. Cruvinel
Conselheiro Fiscal

Mariana Guglielmetti
Conselheira Deliberativa

Salete Sanchez
Conselheira Deliberativa

Mariana Guglielmetti
Presidente Executiva

Salete Sanchez
VP Executiva

Daniel Venturini
Diretor ADM e Financeiro

José Eduardo
Gargoriano

Diretor de Infra. e Tecnologia

Marcelo F. Queiroz
Conselheiro Fiscal
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ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA E CONSELHO

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL  

A CASA adota medidas que visam garantir o cumprimento de nossa missão,
visão e valores de modo ético e sustentável, seguindo as melhores práticas
previstas para uma organização sem fins lucrativos.

DIRETORIA
EXECUTIVA

Francisco Sanchez
Presidente Do Conselho 

Deliberativo E Fiscal

Roberto Boscarriol Jr
VP do Conselho Deliberativo

E Fiscal
 

Prezamos pela transparência em nossas ações e uma delas, é seguir a risca o
tempo de vigência de nossa diretoria e conselhos.

A assembleia geral extraordinária de 01 de setembro de 202 definiu, através
de eleição, a diretoria executiva para o triênio 2021-2024, e no dia 30 de
novembro do mesmo ano, foram firmados, os conselheiros deliberativos e
fiscais também para o triênio de 2021-2024

https://www.linkedin.com/in/guilherme-luz-95798464/
https://www.linkedin.com/in/jaime-caetano-de-almeida-673b131/
https://www.linkedin.com/in/marcelo-cruvinel-99533853/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.linkedin.com/in/saletesanchez/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.linkedin.com/in/saletesanchez/
https://www.linkedin.com/in/daniel-venturini-sp/
https://www.linkedin.com/in/guilherme-luz-95798464/
https://www.linkedin.com/in/jaime-caetano-de-almeida-673b131/
https://www.linkedin.com/in/marcelo-cruvinel-99533853/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.linkedin.com/in/saletesanchez/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.linkedin.com/in/saletesanchez/
https://www.linkedin.com/in/daniel-venturini-sp/
https://www.linkedin.com/in/marceloqueiroz1976/
https://www.linkedin.com/in/marceloqueiroz1976/
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SELOS E CERTIFICAÇÕES
Passamos a fazer parte de um conjunto de organizações brasileiras que
alcançaram o padrão de qualidade definidos por instituições
especializadas, baseados nos principais modelos de certificação
nacionais e internacionais para organizações não governamentais.

Em abril fomos certificados em Boas
Práticas em Transparência e Gestão pela
PHOMENTA, que é membro do Comitê
Internacional de Monitoramento de ONGs
(ICFO - http://www.icfo.org). 

A certificação segue princípios de ética e
tem como objetivo desenvolver boas
práticas em transparência e gestão para as
organizações. 

Foram analisados os princípios: Jurídico,
Governança, Financeiro, Potencial de
Impacto, Transparência e Comunicação.

Através do Instituto Doar, recebemos o
Selo A do SELO DOAR. O Selo Doar
tem como objetivo incentivar, legitimar e
destacar o profissionalismo e a
transparência nas organizações não-
governamentais brasileiras,
assegurando sua adequação aos
Padrões de Gestão, Transparência e
Doação.

De acordo com os seguintes critérios:
Causa e estratégia, governança,
contabilidade e finanças, gestão,
recursos humanos, comunicação e
transparência.

https://www.phomenta.com.br/ong-certificada/casa-jose-coltro
https://www.phomenta.com.br/ong-certificada/casa-jose-coltro
https://www.institutodoar.org/certificado-casa-jose-coltro/
https://www.institutodoar.org/certificado-casa-jose-coltro/
https://www.phomenta.com.br/ong-certificada/casa-jose-coltro
http://www.icfo.org/
https://www.institutodoar.org/certificado-casa-jose-coltro/


Sempre soubemos da transformação que proporcionamos. Porém, agora
temos métricas e indicadores que tangibilizam nosso impacto e nos ajudam
a melhorar ainda mais nossos projetos!

Só temos a agradecer à REBECA GHARIBIAN,
ex-head de Insights na Ambev, por esse
trabalho maravilhoso que ela está
desenvolvendo conosco!

Iniciamos com a avaliação de impacto social do curso profissionalizante em
Gestão de negócios e Comunicação na Nova Era Digital.

O questionário inclui perguntas para entender o
impacto real do curso:  retenção do conteúdo ao
perfil comportamental dos participantes (auto
estima, confiança, interesse cultural, etc).

A metodologia visa mapear a jornada completa de profissionalização dos
jovens e adultos, em uma pesquisa quantitativa feita em três etapas: início
do curso, logo após seu término, e novamente após 6 meses.

Rebeca Gharibian
Managing Director & Partner at Quiddity

AVALIAÇÃO DE IMPACTO
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https://www.linkedin.com/in/rebeca-gharibian-224329/
https://www.linkedin.com/in/rebeca-gharibian-224329/
https://www.linkedin.com/in/rebeca-gharibian-224329/


"CASA INTEGRA”, novo programa da CASA JOSÉ
COLTRO tem como missão conectar jovens e
adultos com oportunidades de estudo, trabalho,
mentoria e cursos complementares.

NOVOS PROJETOS E PARCERIAS

Apoiamos o processo de transformação de alunos e
ex alunos de modo personalizado, no decorrer e
posteriormente aos nossos cursos, sendo o elo de
ligação entre a CASA e as fases pessoais e
profissionais de nossos educandos.

Consolida todo o trabalho que já desempenhamos
na área de integração educacional e profissional no
Capão Redondo, agora de forma mais estruturada e
robusta.

A CASA está localizada em um dos bairros com menos oportunidades de
crescimento e altos índices de criminalização. Trabalhamos para combater as
desigualdades através da educação e da inserção profissional. Diariamente,
buscamos oportunidades reais para nossos alunos ingressarem no mercado de
trabalho.
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Universidades /
Ensino Técnico

Mentoria

Curso Preparatório para
 Universidades

Idiomas

Cursos/
Cursos de Tecnologia

Empregabilidade

integra

https://www.instagram.com/p/CREeabuhSvG/
https://casajosecoltro.org.br/
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CASA MENTORA

Nosso 1° projeto exclusivo de mentoria,
em parceria com o MACHADO MEYER
e  o INSTITUTO JOULE.

O programa visa acelerar o
desenvolvimento pessoal e profissional
dos participantes através da troca de
experiências, conhecimentos e
vivências entre o mentor (voluntários do
MACHADO MEYER) e o mentorado
(jovens da CASA), durante um período
de 3 meses.

Agradecemos ao MACHADO MEYER
pelo patrocínio integral do projeto e
engajamento de mentores voluntários
incríveis e ao INSTITUTO JOULE, por
nos apoiar com a criação e gestão do
programa.

NOVOS PROJETOS E PARCERIAS

Pelo 2o ano consecutivo, participamos do
Conectados Pelo Futuro, um jogo online onde
voluntários da SAMSUNG BRASIL
desenvolvem conteúdos educativos, com
apoio da ATADOS .

Além de se desenvolverem como indivíduos e
profissionais, os participantes interagem com
pessoas de diversas áreas da SAMSUNG e
se expõem a missões desafiadoras,
trabalhando competências necessárias para
a entrada no mercado de trabalho.

Conectados pelo Futuro

https://www.machadomeyer.com.br/
https://institutojoule.org/
https://www.machadomeyer.com.br/
https://www.machadomeyer.com.br/
https://institutojoule.org/
https://www.atados.com.br/
https://www.instagram.com/samsungbrasil/
https://www.instagram.com/samsungbrasil/
https://www.atados.com.br/


NOVOS PROJETOS E PARCERIAS
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Com muito orgulho que anunciamos a
parceria com o GALENA, um projeto
educacional com foco em preparar e incluir
jovens vindos da rede pública no mercado de
trabalho, em empresas de excelência que
garantam possibilidades de crescimento e
ressignificação de vida e carreira.

Gratidão ao GALENA por estar ao nosso
lado, somando esforços para viabilizar
oportunidades e ampliar transformações no
Capão Redondo!

Através de aulas interativas e mentoria, são desenvolvidas habilidades que
os alunos levarão por toda vida. 10 de nossos alunos já pertencem a este
time.

Estamos entre as 11 ONGs selecionadas
para participar do Empowering Talents da
Lingopass, programa de aprendizagem do
idioma inglês destinado à jovens em
situação de vulnerabilidade sócio-
econômica.

Nosso curso de Gestão de Negócios e
Comunicação na Era Digital (CEDESP) tem uma
disciplina complementar: Comportamento e
Imagem Corporativa. Ministrada pela nossa nova
voluntária, a designer comportamental LUIZA
CARLA MORAES, que acompanha e apoia a
CASA há muitos anos.

Comportamento e Imagem Corporativa

https://galena.com/
https://galena.com/
https://galena.com/
https://www.linkedin.com/in/luiza-carla-moraes-83b9841b3/
https://www.linkedin.com/in/luiza-carla-moraes-83b9841b3/
https://www.linkedin.com/in/luiza-carla-moraes-83b9841b3/


Projeto Black 13 da ABBVIE

Pensando nisso, e com o apoio da P&G e da
Always, entregaremos kits com absorventes e
informações sobre cuidados específicos com a
região íntima.

Menina ajuda menina P&G e Always

De acordo com a ONU, uma em cada 4
mulheres já faltou à aula por não poder
comprar absorventes, e quase metade delas
tentou esconder o real motivo das faltas.

Além disso, existe um cuidado para que estes
jovens tenham as mesmas condições de
aprendizado de seus novos colegas, fornecendo,
também, todos os itens que influenciam a vida
escolar dos estudantes, como computador,
internet, material escolar, inglês, entre outros. 

NOVOS PROJETOS E PARCERIAS
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É com MUITA EMOÇÃO que informamos que
estamos participando do projeto BLACK 13,
da ABBVIE .

O projeto visa reduzir a desigualdade social
por cor ou raça, através do patrocínio de
toda a jornada escolar de um grupo de
estudantes negros em escolas privadas.

https://www.abbvie.com.br/
https://www.abbvie.com.br/
https://www.abbvie.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://br.pg.com/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.alwaysbrasil.com.br/pt-br
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://br.pg.com/
https://www.alwaysbrasil.com.br/pt-br
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.alwaysbrasil.com.br/pt-br
https://br.pg.com/
https://www.abbvie.com.br/
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MELHORANDO NOSSA
GOVERNANÇA!

Nós da CASA prezamos pela excelência, e estamos vivendo um processo
intenso de amadurecimento e profissionalização que vai nos ajudar a
atingir os melhores padrões de estrutura, gestão e governança.

Somos muito gratos à CTI Global, que
sempre nos tratou como um de seus
principais clientes, mesmo sendo um
projeto pro-bono.

Em 2021 reformulamos nosso estatuto
social que entrou em vigor em novembro do
mesmo ano, com aprovação da diretoria e
Conselhos.

O Estatuto Social é o documento jurídico
que rege a CASA JOSÉ COLTRO, no qual
estão registrados as principais
características e regras de funcionamento
da Casa como: Composição e as
atribuições dos órgãos de administração,
áreas de atuação, direitos e deveres dos
associados, quadro social, patrimônio,
entre outros.

ESTATUTO

Reformulado em
05 de Novembro de 2021

Clique aqui, e acesse nosso Estatuto
reformulado.

Com a consultoria da CTI Global, parceiro que abraçou nosso propósito de
forma genuína, refinamos todo processo contábil financeiro da Casa e
implementamos o sistema HYB, para que sejamos mais ágeis, organizados,
consistentes, assertivos e transparentes
com nossos mantenedores, conselheiros,
funcionários, beneficiários, familiares e
parceiros.

https://ctiglobal.com/
https://ctiglobal.com/
http://wsyncdeveloper2.hospedagemdesites.ws/uploads/estatudo_social.pdf
http://wsyncdeveloper2.hospedagemdesites.ws/uploads/estatudo_social.pdf
https://ctiglobal.com/
https://hyb.com.br/index


Profissionais da AVANADE Brasil: 
 Cyntia de Lábio, Amanda Souza, 
 Viviane Oliveira, e Danielle
Duarte,  nos presentaram com uma
palestra incrível sobre Desafios no
mundo corporativo e principais
profissões para atuar em TI.

Carreira e Tecnologia

Super palestra com o André Luiz,
que é ex-aluno da Casa,
empreendedor social e líder de
diversos projetos de impacto na
periferia.

Construindo Sonhos

DANIELA DALL'ACQUA, Diretora de
RH da MetLife Brasil, nos presenteou
com um bate papo incrível sobre
currículo, processo seletivo, LinkedIn,
postura, autoconhecimento e como
identificar características positivas para
ingressar no mercado de trabalho.

Workshop sobre Carreira

No ano de 2021 tivemos muitas palestras de forma online e tantas outras
presenciais. 

Profissionais renomados e acadêmicos de diversas áreas apresentaram aos
nossos jovens e adultos do curso de Gestão de Negócios e Comunicação na
Era Digital palestras e workshop, ampliando o contexto sociocultural dos
educandos e complementando a grade curricular do curso.
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CICLO DE PALESTRAS

https://www.instagram.com/andre.meninoqualquer/
https://www.linkedin.com/in/viviane-oliveira-msc-495ba/
https://www.linkedin.com/in/cyntiadelabio/
https://www.linkedin.com/in/danielleduartegualberto/
https://www.linkedin.com/in/amandarayanesouza/
https://www.avanade.com/pt-br
https://www.avanade.com/pt-br
https://www.linkedin.com/in/cyntiadelabio/
https://www.linkedin.com/in/amanda-souza-42349b42/
https://www.linkedin.com/in/viviane-oliveira-msc-495ba/
https://www.linkedin.com/in/danielleduartegualberto/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
https://www.instagram.com/andre.meninoqualquer/
https://www.linkedin.com/in/danieladallacqua/
https://www.metlife.com.br/
https://www.metlife.com.br/
https://www.metlife.com.br/
https://www.linkedin.com/in/danieladallacqua/


JAIME CAETANO, professor de MBA na USP / Esalq,
executivo de sucesso e filantropo de alma, nos
presenteou com uma super palestra e com detalhes de
sua trajetória de transformação pessoal, profissional,
superações e vivências.

Tivemos um super bate papo com
as meninas da TRIO Inteligência
em Imagem: 
CRIS DORINI, LETÍCIA BECKER
e VALERIA BRITO, sobre como
potencializar a carreira através
da imagem e postura.

Postura e imagem
pessoal e profissional

DIEGO FRANÇA que é Gerente de Facilities
e Compras da MDS, conduziu um bate papo
super motivador, abordando temas de
desenvolvimento pessoal e profissional dos
nossos adolescentes, jovens e adultos,
compartilhando dicas de como pensar "fora
da caixa".

Alcançando o Sucesso
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Nosso Futuro em Nossas Mãos

CICLO DE PALESTRAS

https://www.linkedin.com/in/jaime-caetano-de-almeida-673b131/
https://www.mdsgroup.com/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.linkedin.com/in/crisdorini/
https://www.linkedin.com/in/leticia-becker-5138aa167/
https://www.linkedin.com/in/valeriabritoci/
https://www.triointeligenciaemimagem.com.br/
https://www.linkedin.com/in/jaime-caetano-de-almeida-673b131/
https://www.triointeligenciaemimagem.com.br/
https://www.triointeligenciaemimagem.com.br/
https://www.linkedin.com/in/crisdorini/
https://www.linkedin.com/in/leticia-becker-5138aa167/
https://www.linkedin.com/in/valeriabritoci/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
https://www.mdsgroup.com/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
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EM CASA SIM, SOZINHOS
NUNCA
Com o grave cenário atual, reativamos nossa campanha emergencial
Sozinhos Nunca.

A pandemia e a crise
socioeconômica não
acabaram, e no ano de
2021 devido a crise de
calamidade que nossas
famílias se encontraram,
decidimos resgatar a
campanha emergencial
Sozinhos Nunca.

Em 2021 distribuímos
mais de 27.600 toneladas
de alimentos não
perecíveis, 13.560 litros
de leite, mais de 925kg
de proteína, entre outros
alimentos nutritivos para
as famílias atendidas
pela Casa que moram
nos distritos de Capão
Redondo e Campo
Limpo, região de extrema
vulnerabilidade social.

Clique aqui e veja o resultado em detalhes.

Nossos Parceiros

https://casajosecoltro.org.br/sozinhosnunca/
https://casajosecoltro.org.br/sozinhosnunca/#partnes
https://casajosecoltro.org.br/sozinhosnunca/
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CAMPANHAS EM PROL
DA CASA

Estamos muito felizes com a parceria
com a Dra. Maria Bussade através do
Dermatos do Bem, projeto que visa
dar visibilidade e angariar fundos para
organizações sociais de impacto.

Preparamos uma linda exposição na
clínica chamada “Miscigenação
Brasileira”, com a venda de
maravilhosas telas que foram pintadas
por nossos jovens e adultos, e todo o
valor arrecadado foi revertido para
nossos projetos.

Arraiá Parceirão
Mais uma super live das queridas FAFÁ
DE BELÉM e MARI BELÉM, com apoio do
nosso MDS, em prol da Casa José Coltro! 

Todas as doações angariadas foram
revertidas para a Casa! 

Nos divertimos e aproveitamos esse arraiá
que foi pra lááá de bom!

Projeto Dermatos do Bem e
Exposição "MISCIGENAÇÃO
BRASILEIRA" na Clínica MARIA
BUSSADE

https://mariabussade.com.br/home
https://mariabussade.com.br/home
https://www.mdsgroup.com/
https://www.instagram.com/fafadbelem/
https://www.instagram.com/maribelem/
https://mariabussade.com.br/home


ARIEL COUTO MARIANA
GUGLIELMETTI

JACKSON
FOLLMANN

Mais uma Semana da Reciprocidade, 
 movimento idealizado pelo nosso querido MDS
Group e apoiado por muitos parceiros
INCRÍVEIS, tudo em prol da CASA!

A Semana da Reciprocidade foi idealizada pela
MDS  em prol da CASA JOSÉ COLTRO,
e apresentou encontros, trocas de experiências 
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SEMANA DA RECIPROCIDADE 
2021 - 3° EDIÇÃO 

e bate-papos sobre cultura, lazer, esporte, games, protagonismo feminino,
seguros e, claro, responsabilidade social. Todas as ações tinham o propósito
de arrecadar fundos para as crianças e jovens assistidos pela CASA.

Os encontros foram realizados através de lives no Instagram da MDS!

Só temos a agradecer a MDS
por ser uma empresa focada
em responsabilidade social,
que acredita no potencial de
nossas crianças e
adolescentes e  na 
 transformação social que a
CASA realiza.

ASSISTA AQUI ao bate papo e live de
encerramento entre ARIEL COUTO presidente da
MDS, MARIANA GUGLIELMETTI Presidente da
CASA JOSÉ COLTRO e JACKSON FOLLMANN
ex-jogador de futebol, cantor e palestrante.Gratidão por este evento e por

tantas ações desenvolvidas em
parceria.

https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.linkedin.com/in/saletesanchez/
https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
https://www.instagram.com/p/CXRfDC7JAkT/
https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
http://mdsgroup.com/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.instagram.com/jaksonfollmann/
http://mdsgroup.com/
https://www.instagram.com/p/CXEDxXQLrYC/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
http://mdsgroup.com/
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APOIO INTERNACIONAL:

“Você sabia que nossos co -
fundadores, ANSELMO e
ÂNGELA TEIXEIRA se
mudaram para os EUA, mas
continuam nos apoiando através
da HEARTS IN ACTION, uma
organização criada por eles
para mobilizar recursos do
exterior para  nossos projetos? 

Você que mora fora do país e quer
ajudar a CASA JOSÉ COLTRO a
continuar transformando vidas, faça sua
doação através da HEARTS IN
ACTION.

Para doações internacionais, únicas ou
mensais, visite o site
www.heartsinaction.net (as doações
realizadas no site são dedutíveis nos
EUA).

DOE via Cartão de Crédito ou Pay Pal
na aba DONATE TODAY, ou envie um
cheque para:
Cecilia Taylor - Tesoureira da Hearts in
Action - 4031 N. Larkin Street,
Shorewood, WI 53211 USA.

HEARTS IN ACTION

COMO FAZER SUA DOAÇÃO INTERNACIONAL?

https://www.heartsinaction.net/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://web.facebook.com/angela.teixeira.106
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.heartsinaction.net/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.heartsinaction.net/
https://www.heartsinaction.net/
https://www.paypal.com/donate?token=G5k-jucdogCkH-wUu78H3eFWOpW8_M7tkZyaG0LBAKSjabUtJFXSK6TG6GBH_WcHkvvZ7PzmtN4B2wnB
https://www.heartsinaction.net/
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AÇÕES COM PARCEIROS

A nossa Páscoa foi muito especial, graças
aos nossos parceiros CTI GLOBAL,
CACAU SHOW - FREI CANECA e
AREZZO CO.

A CTI fez uma linda campanha de
arrecadação com seus funcionários e, em
parceria com a CACAU SHOW - FREI
CANECA, doou deliciosos Ovos de Páscoa
para nossas crianças e adolescentes.

A AREZZO nos doou kit's com chocolates,
máscaras e álcool gel, que foram
distribuídos para todos os atendidos da
Casa e funcionários.

O escritório LOBO DE RIZZO
realizou a campanha “Criança
Saudável”, que presenteou nossas
180 crianças e adolescente com
kits de higiene pessoal super
completos e recheados de amor!

A ação foi complementada com a
palestra incrível da ANA CLÁUDIA,
voluntária da ONG AMIGO DA VEZ,
sobre saúde e higiene bucal. 

Mês da Criança com a 
LOBO DE RIZZO

Ação de Páscoa 
CTI, CACAU SHOW e AREZZO

https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.arezzo.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://ctiglobal.com/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/cacaushow.freicaneca/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.ldr.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/anaclaudias2/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/amigodavez/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.ldr.com.br/
https://www.ldr.com.br/
https://ctiglobal.com/
https://www.instagram.com/cacaushow.freicaneca/
https://www.arezzo.com.br/
https://www.instagram.com/cacaushow.freicaneca/
https://ctiglobal.com/


Graças à parceiros incríveis que
prepararam tudo com muito carinho, foi
possível reunir nossas crianças e
adolescentes na Casa para uma festa de
Natal maravilhosa.

Muito obrigado por tornarem essa data
ainda mais especial: GIULIANA DORINI e
ISABELLA TRICATE, do PROJETO
ILUMINAR, THAIS CATUCCI, DANIELA
DALL'ACQUA da MetLife, LILIANA
MIGUEL LOPES, nossa voluntária e
amiga da Casa e ao DIEGO FRANÇA,
nosso super parceiro!

Nós e O ELIAS FERNANDES
ADVOGADOS tínhamos o mesmo sonho:
dar uma noite de Natal linda e recheada
para nossas crianças, a CLÁUDIA AL-
ALAM ELIAS FERNANDES e a MARA
FERNANDES CRUZ  foram nossas fadas
madrinhas, e a querida LILIANA
MIGUEL LOPES que foi em busca dos
panetones!

180 ceias de Natal foram entregues com
capricho, amor e esperança.

Além dos itens da foto, as famílias
receberam o voucher do açougue da
região para retirarem uma ave. 
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AÇÕES COM PARCEIROS

https://www.eliasfernandesadv.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/giudorini/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/isatricate/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/thaiscatucci/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.linkedin.com/in/danieladallacqua/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/lilimiguelopes/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.eliasfernandesadv.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A1udia-al-alam-elias-fernandes-a9489824/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/marafecruz/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/lilimiguelopes/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/


Nosso curso de Gestão de Negócios e Comunicação na Era Digital é um
profissionalizante cheio de conteúdo e transformação, desenvolvido em
parceria com a SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e com o SENAI.

Oferecemos conteúdo técnico de altíssimo nível, e propiciamos uma jornada
de desenvolvimento pessoal baseada na inclusão, empregabilidade,
fortalecimento de valores, competências e habilidades sócio
emocionais.

Formamos semestralmente 120 jovens e adultos, que seguem para novas
oportunidades de estudo e trabalho muito mais empoderados,
autoconfiantes e conscientes de seu papel na sociedade.

ApoioParceriaRealização
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GESTÃO DE NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL

CEDESP

https://casajosecoltro.org.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
https://santoamaro.sp.senai.br/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
https://santoamaro.sp.senai.br/
https://casajosecoltro.org.br/


FORMATURA

Nosso curso de Gestão de
Negócios e Comunicação
na Era Digital é um curso
semestral sendo assim
temos duas formaturas
anuais, no qual podemos
enxergar o brilho nos olhos
de nossos alunos, é
gratificante oportunizar o
desenvolvimento pessoal e
profissional.

Por ano formamos cerca de
240 jovens e adultos para o
mercado de trabalho, e o
acompanhamento continua
através do CASA
INTEGRA, um braço da
Casa que direciona para as
melhores oportunidades e
faz o acompanhamento dos
alunos por tempo
indeterminado durante todo
o processo de
desenvolvimento
profissional.

ApoioParceria

1º E 2º SEMESTRE DE 2021

GESTÃO DE NEGÓCIOS E COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL
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https://santoamaro.sp.senai .br/

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/norma_tecnica_instrumentais.pdf
https://santoamaro.sp.senai.br/


Parceria

O CCA atua na formação integral de crianças e adolescentes em estado de
alta vulnerabilidade socioeconômica, através do desenvolvimento intelectual,
ético e físico. 

Atendemos diariamente 180 crianças e adolescentes com idade entre 06 e 14
anos no contra turno escolar, residentes do Capão Redondo e Campo Limpo,
desenvolvemos atividades socioeducativas, combinadas às oficinas culturais,
esportivas e artísticas.

São atividades que auxiliam na transformação pessoal, interfere
positivamente no caráter individual, rendimento escolar, planos de vida e
carreira dos alunos, além de atividades como teatro, capoeira, expressão
cultural, artes, música e uma fanfarra. Através das quais visamos
desenvolver cada indivíduo fisicamente, intelectualmente, moralmente e
socialmente.
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CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CCA

Realização
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CCA

Em março de 2021 após meses com
atendimento remoto para os alunos do
CCA, foi possível retornar nossas
atividades presenciais com participação
de 35% dos educandos, seguindo as
orientações da SMADS e as legislações
da cidade de São Paulo.

Para o retorno, reforçamos todos os
procedimentos de limpeza e protocolos
de prevenção ao Covid19, além de
testarmos todos os funcionários e
beneficiários, afinal manter a saúde de
todos é nossa prioridade!

Projeto "Manifestações
Populares”, com exposição e
sarau da cultura da região sul
e nordeste.

Na CASA JOSÉ COLTRO
valorizamos e honramos a
brasilidade e a miscigenação.

Todas as origens, culturas e
etnias estão presentes em
nosso dia-a-dia, com muito
orgulho!

Retorno das Atividades Presenciais

Projeto:
Manifestações Populares

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/


O CESCON BARRIEU
ADVOGADOS preparou mais
uma campanha solidária incrível
entre seus funcionários em prol
da nossa Casa: “O Direito de
Ser Criança”, que resultou em
um dia lindo, repleto de música,
brincadeiras e presentes
especiais!
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Em comemoração ao mês das crianças, o
CEU Casa Blanca nos convidou para
fazer uma apresentação Cultural para
seus alunos, resgatando a importância da
disseminação da arte e cultura na região
do Campo Limpo.

Nossas crianças e adolescentes do CCA
prepararam uma super apresentação do
projeto BATUCASA, com muito ritmo,
música e amor, comandados por nosso
querido professor Renê.

A apresentação foi um respiro de alegria
para dias cinzentos, e somos
imensamente gratos pelo convite.

Apresentação BATUCASA

Campanha Solidária 
"O Direito de Ser Criança"

https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.cesconbarrieu.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.cesconbarrieu.com.br/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/
https://www.instagram.com/smads_sp/


Em 2021 completamos 33 anos da Casa
José Coltro. São anos de muito trabalho,
dedicação e amor ao Capão Redondo.

A Casa foi uma das instituições pioneiras
no bairro, iniciando seu trabalho em 1988,
desde então, gera um impacto social
transformador através do acolhimento,
formação e integração de crianças, jovens
e adultos com a sociedade e o mercado de
trabalho.

11.200 já passaram pela CASA e ainda
temos um longo caminho de 
 transformação social pela frente.
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ACONTECEU

Aniversário da CASA

Formação para funcionários

Acreditamos que o Linkedin é uma
ferramenta essencial para profissionais de
todos os ramos e estágios de carreira.
Além de funcionar como um currículo
online, facilitar e aumentar a
empregabilidade, a rede gera
oportunidade, expande o networking e
aprendizagem.

Pensando nisso e sempre buscando
desenvolver a nossa equipe, realizamos
um workshop incrível com DENISE MAIA,
uma das maiores experts em LinkedIn. Foi
um treinamento muito rico em conteúdo e
prática.

https://www.linkedin.com/in/denisemaiasoares/
https://www.linkedin.com/school/casajosecoltro/
https://www.linkedin.com/in/denisemaiasoares/


Adote um aluno e acompanhe o seu desenvolvimento
e atividades através de relatórios e informações que
lhe enviaremos regularmente. Você também poderá
visitar a Casa quando quiser para conhecer o aluno
que apadrinhou.

Ajude a Casa José Coltro a continuar transformando a vida de centenas de
pessoas no Capão Redondo.

Em tempos tão desafiadores, nós da Casa José Coltro temos trabalhado
dobrado para amenizar os desafios enfrentados pelos nossos alunos e
familiares, e, ao mesmo tempo, prepará-los para este novo cenário mundial.

Se preferir doar por boleto ou outra modalidade de pagamento,
entre em contato conosco por whatsapp ou e-mail:

COMO VOCÊ PODE AJUDAR 
A CASA JOSÉ COLTRO?

VOCÊ SABIA QUE VOCÊ PODE MUDAR UMA
VIDA POR APENAS R$ 99,00 MENSAIS?

Há várias formas de ajudar, 
seja por cartão de crédito, boleto bancário ou transferência.

Acesse: https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/

PAGSEGURO

ADOTE UM
ALUNO

PAYPAL

PIX: CNPJ 59483099/0001-72

DOE QUALQUER VALOR!
Transferência Bancária

Casa José Coltro
CNPJ 59483099/0001-72

Banco Itaú
Agência 1546
CC 09100-8

https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/doacao-unica
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/doacao-unica


CLIQUE  AQUI e conheça os detalhes!

+Formas de DOAR
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O programa NOTA FISCAL PAULISTA permite
que você escolha, de forma 100% digital, uma
entidade favorita para doar automaticamente os
cupons fiscais de suas compras com CPF.

CLIQUE  AQUI para o passo a passo.

Faça do seu aniversário uma oportunidade de fazer o
bem e TRANSFORMAR FUTUROS!

Aniversário do BEM

Agora você pode organizar seu aniversário e
oferecer a seus convidados e amigos uma
experiência única: que substituam seus
presentes por doações para a CASA JOSÉ
COLTRO.

Sabia que você pode ajudar a CASA JOSÉ
COLTRO doando seu tempo e
conhecimento?

SEJA UM VOLUNTÁRIO

Se você é ex-aluno, familiar, ou
conhece nosso trabalho e tem paixão
pela CASA, chegou a sua hora de fazer
a diferença!

Seja nosso voluntário(a) e nos ajude a
transformar futuros no Capão Redondo.

Inscreva-se em
https://lnkd.in/d2td5HKQ

Programa CASA NOTA 1000

Você faz o bem, e ainda concorre a sorteios
mensais no programa Nota Fiscal Paulista.
Compartilhe agora! Engaje doadores! Seja a
nossa voz!

https://www.instagram.com/p/CTNz7yhMNPj/
https://doeonline.org/casajosecoltro/campanha/aniversariodobem
https://doeonline.org/casajosecoltro/campanha/aniversariodobem
https://doeonline.org/casajosecoltro/campanha/aniversariodobem
https://doeonline.org/casajosecoltro/campanha/aniversariodobem
https://www.instagram.com/p/CTNz7yhMNPj/
https://www.instagram.com/p/CTNz7yhMNPj/
https://www.instagram.com/p/CTNz7yhMNPj/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://lnkd.in/d2td5HKQ
https://lnkd.in/d2td5HKQ
https://lnkd.in/d2td5HKQ


José Roberto
Opice

Andrea F. Andrezo
Filipe B. Areno

Apoio:

Campanha Transformando Futuros
Sejamos a mudança que queremos ver no mundo!

Patrocínio:

https://www.norahjouretnuit.com.br/
https://www.mdsgroup.com/
https://www.eliasfernandesadv.com.br/
https://www.cesconbarrieu.com.br/
https://lollato.com.br/
https://www.centriapartners.com/
http://www.ctiglobal.com/
https://mvga.com.br/
http://madronalaw.com.br/
https://rodriguesjr.com.br/
https://freeplay.com.br/
https://www.arcserve.com/br
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/

