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A Associação de Assistência

Social São João Vianney, é uma

organização não governamental

que, através do desenvolvimento

de atividades socioeducativas,

visa o enfrentamento à pobreza e

a exclusão social e contribui para

o fortalecimento da comunidade

onde está inserida.

Nosso objetivo é atender criança,

adolescentes, jovens, adultos,

idosos e suas famílias,  residentes

na região sul da cidade de

Campinas/SP que abrange 42

bairros, incluindo: seis

comunidades, com uma média de

71 mil habitantes, em sua

maioria, oriundos de outros

estados.

APRESENTAÇÃO
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MISSÃO
Promover condições que contribuam
para o empoderamento da comunidade,
incentivem o desenvolvimento e
transformem a vida das pessoas.

VISÃO
Ser reconhecida como a organização da
sociedade civil referência em
programas que transformam a vida das
pessoas.

Ética e Transparência
Solidariedade
Confiança
Respeito a vida, as pessoas e ao meio
ambiente
Compromisso
Transformação Social
Acolhimento

VALORES



Diante de um cenário hostil, marcado por altos índices de violência contra as

mulheres, que infelizmente são notícias nos meios de comunicação, por serem alvos

frequentes de uma violência brutal e desumana, apenas pelo fato de serem mulheres,

é que a proposta desse projeto se constitui, com iniciativas para promover o

empoderamento econômico de mulheres com idade superior a 16 anos, residentes do

município de Campinas, em situação de vulnerabilidade e risco social, para que o

ciclo da violência possa ser interrompido e para assegurar espaços no mercado de

trabalho, como líderes do seu próprio negócio, desenhando uma nova história, na

qual se tornam protagonistas, e não meras coadjuvantes, sem representatividade e

sem poder de escolha e decisão. Queremos impulsionar, dar voz e meios para que

“Elas” possam ter ação e fortalecer a igualdade de gênero. 

PROJETO

ELAS PODEM

Como estratégias para o desenvolvimento do

projeto serão realizadas oficinas de customização de

roupas e acessórios, de maquiagem e de penteados.

Além de curso teórico sobre gestão de negócio, que

será desenvolvido através de parceria com o

SEBRAE.

Com o projeto, também será criado um laboratório

de aprendizagem e produção de peças customizadas

e produtos artesanais com foco na sustentabilidade

em conjunto com um espaço de ensino, de criação e

expressão da beleza que exalta os mais diferentes

tipos de corpos e cabelos, potencializando assim a

beleza natural de cada um e permitindo que essas

mulheres, com todo esse conhecimento consigam

gerar renda com a venda desses produtos/serviços.
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Fundação Banco do Brasil
R$ 100.000,00



PROJETO

SuperAção:
O Espetáculo da Diversidade

CMDCA
R$ 180.000,00
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O projeto “SuperAção: O Espetáculo

da Diversidade”, tem por objetivo

facilitar que crianças e adolescentes

em situação de vulnerabilidade

social possam ter o efetivo acesso a

espaços de reflexão, discussão e

práticas pautadas na diversidade,

por meios de ações capazes de

incentivar e estimular a produção e

a difusão cultural e artística do

território, bem como a troca de

experiências e vivências através da

dança, música, teatro e mídias

digitais,  valorizando as expressões e

vocações socioculturais da

comunidade de forma a possibilitar

à difusão de ideias,  elementos da

cultura, tradições e hábitos sociais

do território.  

Além de enxergar as dificuldades e

fragilidades do território como algo

a impulsionar e fomentar, apresenta

uma proposta de atuação que

promove a inclusão social,

econômica e política de todos,

independentemente da idade,

gênero, deficiência, raça, etnia,

origem, religião, condição

econômica ou outra, e que está

alinhada com o Objetivo de

Desenvolvimento Sustentável da

Nações Unidas nº 10, que trata sobre

a redução da desigualdade. 

Esse público necessita,  portanto, de

facilitadores e de ações que

promovam esse acesso aos seus

direitos e as políticas de prevenção

as violações de direitos (negligência,

trabalho infantil ,  abuso e exploração

sexual,  privação aos vínculos

afetivos, abandono, violência física,

psicológica e sexual,  dentre outras),

bem como a fontes de cultura, lazer,

informação, esporte, diversões e

espetáculos.

Além do acompanhamento familiar

que será realizado por meio da

Assistente Social,  o projeto

oferecerá oficina de cidadania, de

música, de dança, de teatro, cujos

trabalhos desenvolvidos culminarão

no Espetáculo da Diversidade, a ser

apresentado no final do projeto para

a comunidade e parceiros da

organização. 

Serão atendidos pelo projeto 70

crianças e adolescentes em situação

de vulnerabilidade e risco social,

residentes no microterritório da

Região Sul do município de

Campinas.

As oficinas acontecerão aos sábados

e terão início em Maio de 2021. O

projeto terá duração de 18 meses.



O bazar da Vianney, além de ser uma importante

fonte de receita que nos auxilia na manutenção dos

projetos, é reconhecido pela comunidade como

uma grande oportunidade de aquisição de roupas e

calçados com preços simbólicos e acessíveis para

todos.

Nossa missão é transformar a vida das pessoas que

lá entram. Proporcionamos um momento de

compra, no qual a pessoa se sente importante, com

autoestima e principalmente empoderadas. O

processo de escolha de um produto numa loja

organizada, experimentar a roupa, se ver no

espelho e adquiri-las com um preço bem abaixo do

mercado tem grande impacto.

O objetivo do projeto é melhorar a experiência de

compra dos nossos clientes através de um ambiente

acolhedor, mais organizado e estruturado.
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PROJETO

MUVO:
Bazar Vianney

Fundação FEAC
R$ 3.000,00



PROJETO

Emenda
Parlamentar

O objetivo do projeto submetido foi adquirir novos e substituir equipamentos de

natureza permanente que serão utilizados para modernizar os recursos materiais

utilizados durante as ações socioassistenciais executadas no contexto do Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos Crianças e Adolescentes 6 a 15 anos e

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro de Convivência

Inclusivo e Intergeracional ,  previsto na Resolução CNAS nº 109/2009, executado na

Unidade I (Rua Macaraí,  nº 305 – Vila Cura D’Ars) e na Unidade II (Rua Francisco

Bianchini,  nº 1199 – Vila Georgina),  ambos em Campinas/SP
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Deputado Carlos Sampaio
R$ 50.000,00

20 Computadores

04 Notebooks

02 Impressoras

01 Smartphone

01 Geladeira

AQUISIÇÕES



PROJETO

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO
E IMPACTO SOCIAL

O Programa de Aceleração de Impacto Social - PAIS foi

lançado em 2018 pelos Instituto Bancorbrás, Instituto

BRB, Instituto Cooperforte e Instituto Sabin, em

parceria com a Phomenta e tem o objetivo de fortalecer

as Organizações da Sociedade Civil ,  por meio da

capacitação em gestão, sustentabilidade econômica e

inovação.

Ao longo do Ano de 2020 a Vianney participou do Programa de Aceleração e Impacto

Social,  realizado pela Phomenta. A equipe passou por um processo de formação em

gestão e inovação para empreendedores do 3º setor, com módulos ao vivo (online),  troca

de experiência e assessorias individuais.  Foram tratadas temáticas como resolução de

problemas, estruturação de processos, gestão de tempo e priorização, captação de

recursos e voluntariado. Realizamos também as assessorias individuais focadas nas

demandas e desafios de cada organização. Além disso, temas atuais foram surgindo e

também realizamos algumas rodas de conversas, nas quais abordamos temas como LGPD

para o Terceiro Setor, a importância das estratégias para formação de redes e como

fazer um Pitch.
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Phomenta

CERTIFICAÇÃO PHOMENTA
Phomenta

A Associação de Assistência Social São João Vianney em

2020 recebeu a certificação em Boas Práticas em

Transparência e Gestão pela Phomenta. A Phomenta é a

única certificadora brasileira que é membro do Comitê

Internacional de Monitoramento de ONGs (ICFO -

www.icfo.org).  A certificação segue os princípios de ética

do Comitê e tem como objetivo desenvolver boas práticas

em transparência e gestão para as organizações e

proporcionar confiança aos parceiros e à sociedade civil .

Foram analisados os seguintes princípios: Jurídico,

Governança, Financeiro, Potencial de Impacto,

Transparência e Comunicação.



A empresa SEBRAE Campinas firmou

parceria com a Vianney para o

desenvolvimento do programa "Sebrae

Delas - Mulher de Negócios",  que é

programa de aceleração com o objetivo

de aumentar a probabilidade de sucesso

de ideias e negócios liderados por

mulheres, buscando valorizar as

competências,  comportamentos e

habilidades das mulheres, difundindo e

profissionalizando o empreendedorismo

feminino. Com a parceria, 11  mulheres

receberam o certificado do SEBRAE.

Nosso intuito e mantermos a parceria

para os próximos anos e capacitarmos

mais mulheres através do projeto.
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PROGRAMA

SEBRAE
DELAS
Mulher de Negócios

SEBRAE



TODO  SEGUNDO  DOMINGO  DO  MÊS  DAS  08H

ÀS  11H30  É  REALIZADA  A  CAMPANHA

SOLIDÁRIA  PARA  ARRECADAÇÃO  DE

ALIMENTOS  NÃO  PERECÍVEIS  E  PRODUTOS  DE

HIGIENE  PESSOAL  EM  FRENTE  A  PARÓQUIA

PELO  SISTEMA  DRIVE  THRU

PARCERIA

CAFÉ CANECÃO

A empresa Café Canecão firmou parceria com a Vianney para a indicação de jovens

acompanhados pela instituição para o Programa Jovem Aprendiz da empresa.

E, além de apoiar a Campanha Noite Encantada de Natal com a doação de presentes

para 30 usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e 

 Adolescentes 6 a 14 anos, realizou doações mensais no valor de R$600,00 a fim de

apoiar o Programa de Segurança Alimentar, para aquisição de alimentos não perecíveis

para montagem e distribuição de Cestas Básicas para a comunidade.
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R$ 2.400,00

PARCERIA

PARÓQUIA SANTO
CURA D'ARS
Ao longo do ano, a paróquia realizou

diversas campanhas para arrecadação

de alimentos não perecíveis e

produtos de higiene pessoal e

limpeza, no período de pandemia as

doações foram recebidas através de

sistema Drive Thru



PARCERIA

MESA BRASIL
O Mesa Brasil  Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o

desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da

qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão

social.  Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional,

baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos

padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

As doações do Mesa Brasil  ocorrem semanalmente. Os principais itens são hortifruti,

como legumes, verduras e frutas.  Também temos recebido alimentos não perecíveis para

montagem de cestas básicas.  Além de, doações esporádicas de doces balas,  queijo,

lanches, pão e requeijão, entre outros.

O Banco Municipal de Alimentos funciona em uma área dentro da Ceasa e é resultado de

convênio com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.

Fundado em 2003, o Banco arrecada produtos fora da Ceasa, em eventos esportivos e

culturais,  em supermercados, empresas e por meio de parcerias.  Ao longo do ano de

2020, a Vianney realizou muitas doações de alimentos, cestas básicas e produtos de

higiene pessoal,  graças a parceira com o Banco de Alimentos e as doações por lá

recebidas.

PARCERIA

BANCO DE
ALIMENTOS 
DE CAMPINAS
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A Feac presta assessoria para a

Vianney e aporte financeiro,

por meio de convênio. 

Ao longo do ano de 2020

também desenvolveu ações em

parceira, como a entrega de

cartões de alimentação para

famílias em situação de

vulnerabilidade e risco social,

além da doação de 600

máscaras de proteção e outros

EPIs

PARCERIA

FUNDAÇÃO
FEAC
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Foram realizados 725  atendimentos

sociais em 2020, sendo destes 416

realizados com crianças e

adolescentes e 309  com jovens e

adultos

No total 12.218  peças foram vendidas

no Bazar da Vianney a preços

acessíveis,  que contribuíram para o

empoderamento de  3.625  pessoas 

Com o Programa Viva Leite

conseguimos beneficiar   45  crianças

de 0 a 6 anos 

1.664  Cestas Básicas foram entregues

para a população e 6.656  pessoas

foram diretamente beneficiadas 

90  Crianças e Adolescentes foram

atendidos pelo Serviço de

Convivência e Fortalecimento de

Vínculos 

Atendemos 90  jovens, adultos e

idosos pelo Centro de Convivência

Inclusivo Intergeracional do Serviço

de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos

RESULTADOS  2020
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Em comemoração aos 63 anos

da Vianney realizou-se um

MEGA BAZAR ,  em 10 de

outubro de 2020, com preços

acessiveis e aberto para toda a

comunidade.

R$ 3.200,00
Pessoas foram beneficiadas

através do programa de

Segurança Alimentar. 1 .664

Cestas Básicas foram montadas e

entregues para famílias em

situação de vulnerabilidade e

risco social graças as doações

recebidas da comunidade e de

nossos parceiros.

6.656

No ano de 2020 recebemos através

da Campanha Solidária da

Paróquia Cura d'Ars 6.292

Toneladas de Alimentos. Foram

mais de 5.500 produtos doados

para montagem e distribuição de

Cestas Básicas para famílias da

comunidade em situação de

vulnerabilidade e risco 

social.

6.292 T
Em fevereiro a Vianney realizou a

Tradicional Bacalhoada que contou

com a presença de 250 membros da

comunidade e parceiros da

organização. O valor arrecadado foi

utilizado para manutenção dos

projetos desenvolvidos.

R$ 8.295,00
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3276-0677 • 3276-0677 • 98981-0094 

CONTATO@VIANNEY.COM.BR • WWW.VIANNEY.COM.BR

Valor arrecadado em 2020 por

meio de doações de Pessoas

Físicas e Júridicas na Conta

Corrente da Associação e pela

conta no PicPay. O valor será

utilizado para aquisição de

equipamentos e com

manutenção predial

R$
19.244,77



TOTAL DETOTAL DETOTAL DE
ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO

DOAÇÕES EM DINHEIRO
R$ 19.244,77

RESUMO
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PROJETOS
R$ 333.000,00

EVENTOS
R$ 11.495,00



GRÁFICOS
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84% - Projetos

5% - Doações  em  Dinheiro

3% - Eventos

3% - Doação  da  Paróquia

5% - Aluguel  do  Imóvel



PARCEIROS 2020
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A'Dora Bolos

Banco Municipal de Alimentos de Campinas – CEASA

Café Canecão

CMAS

CMDCA

Colégio Dom Barreto

Comunidade Cristo Ressuscitado

Comunidade Mãe Rainha

Comunidade Matriz

Comunidade São Francisco

Comunidade São José

Comunidade São Gabriel

Comunidade São Pedro

Condomínio Ana Paula

Condomínio Califórnia

Depósito Santa Odila

Fundação FEAC

Grupo Paixão de Cristo

Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação 

Julie Bakery

JUPAC

Loja Maçônica Maestro Carlos Gomes

Mesa Brasil – SESC

Paróquia Santa Luzia

Paróquia Santo Cura d'Ars

Policlean Oirad Indústria Quimica LTDA EPP

Prepara Cursos Campinas Abolição

Prime Fit Academia

Restaurante Famiglia Gianni

SEBRAE

Sombra Conservação de Patrimônio SC LTDA

Tico e Teco Distribuidora de Bebidas

Graças a doação dos nossos parceiros e
da Comunidade conseguimos manter a
distribuição das Cestas Básicas
durante a Pandemia.



DIRETORIA
Vigência 2021 - 2022

Meires Maria Coelho Piacente - Presidente
Caio Vinícius Caligiuri - Vice Presidente
Aparecido Tavares Gomes - 1º Tesoureiro
Sizínio Augusto Guimarães Neto - 2º Tesoureiro
Elvira Regina Barbosa Mendonça - 1ª Secretária
Shirley Maria Barão Duarte - 2ª Secretária
Azael Mendonça Junior - 1º Titular do Conselho Fiscal
José Carlos Meira de Souza - 2º Titular do Conselho Fiscal
Emília Cristina Ferreira Guimarães - 3ª Titular do Conselho Fiscal
Cirso Berto - 1º Suplente do Conselho Fiscal
Maria Gonçalves da Silva - 2ª Suplente do Conselho Fiscal
Geraldo Pater de Moraes - 3º Suplente do Conselho Fiscal

EQUIPE
Carolina Rocha Morandin - Coordenadora de Projetos Sociais
Janaína Dias da Silva - Coordenadora Técnica
Sônia Aparecida Tofoli Alves - Coordenadora Administrativa
Karine Parnaíba de Souza Pinto - Assistente Social
Bruna Fernanda Liroa Martins - Auxiliar Administrativo
Beatriz Benvendo - Educadora
Eliane Vieira Gabriel - Educadora
Jéssica Fernandes da Silva - Educadora
Marilene Paiatto de Carvalho - Cozinheira
Maria Helena de Almeida Prestelo - Ajudante de Cozinha
Maria Lúcia da Costa - Auxiliar de Serviços Gerais


