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Nossa história

Em 1983, nascia a Associação Educacional 
e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB. Em 
1985 iniciamos as ações de assistência so-

cial. O primeiro grande desafio era ajudar a retirar 
crianças e adolescentes das ruas do Bairro da Lapa 
(SP). Havia muitas crianças e adolescentes nesta 
região que se alimentavam de restos de lixo, 
sofriam maus-tratos e não tinham nenhuma 
perspectiva de sair daquela situação. Na 
ocasião alugamos uma casa próxima ao 
centro da Lapa onde montamos um 
Restaurante para Crianças. Conse-
guimos apoio de igrejas, voluntá-
rios e pontos comerciais que nos 
ajudavam com doações para 
alimentar a cada dia cente-
nas de crianças famintas. 
Dentro de algum tempo 
começamos um progra-
ma de alfabetização e ou-
tras atividades pedagógicas 
e sociais. 

Desde então temos tido o pri-
vilégio de resgatar crianças, ado-
lescentes e famílias, especialmente 
depois que inauguramos a Cidade da 
Criança, no Vale da Bênção. Atualmen-
te desenvolvemos atividades na Cidade 
da Criança, Creche Gotinhas de Vida, Vou 
Vencer Adolescente Aprendiz, Arte & Vida e no 
Programa Ler para Transformar, em Araçarigua-
ma. Em Sorocaba atendemos crianças e adolescen-
tes na Casa Nova Vida I e II. Em São Paulo, temos o 
Programa SASF - Perus, desenvolvendo trabalho co-
munitário com famílias.

Amamos a Deus sobre todas as coisas; te-
mos a Bíblia como referência de fé e prática; 

valorizamos à prática da oração; respeitamos as 
pessoas; agimos com ética; administramos com 

responsabilidade; exercemos liderança comparti-
lhada; construímos parcerias; preservamos e respei-
tamos o meio ambiente onde convivemos.

Diretoria

Presidente: Tilza Mazon
Vice-Presidente: Silvia Oliveira França
1ª Secretária: Elaine Cristina Costa
2º Secretário: Hilder Campagnucci Stutz
1º Tesoureiro: Silas Marchiori Tostes
2º Tesoureiro:  Fernando Szymczak
Vogal: Jonathan Ferreira dos Santos Junior

Conselho Fiscal

Presidente: José Roberto Euzébio de Carvalho
Membros: Elio Zarpelon e Eloahna Barbara de Aze-
vedo Sá Freire
Suplentes: Elza Janoni e José Paulo Charbel

Diretores Programas Sociais:
Débora Lília dos Santos Fahur 
Pastor Tércio Sá Freire de Oliveira
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Missão
Garantir direitos à crianças, adolescentes e fa-

mílias em situação de vulnerabilidade social, ca-
pacitando-os para o exercício da cidadania, ten-

do como base uma referência cristã, visando à 
transformação integral.

Visão
Ser uma organização 
que glorifica a Deus, pro-

movendo ações trans-
formadoras na vida de 

crianças, adolescentes, 
famílias e comunidades. 

Valores
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Quem é generoso será abençoado é o que diz 
o sábio Rei Salomão (Provérbios 22.9). E ele acres-
centa: Pois (o generoso) reparte o seu pão com o 
pobre. E ele diz também: Quem dá aos pobres não 
passará necessidade, mas quem fecha os olhos para 
não vê-los sofrerá muitas maldições (Provérbios 
28.27).

A experiência confirma essas verdades. Em situ-
ações normais, dificilmente iremos encontrar uma 
pessoa generosa passando por necessidades. Quando 
vem uma guerra, uma epidemia, uma catástrofe, é 
certo que todos podem ser atingidos. Mas, mesmo em 
meio a calamidades, multiplicam-se casos em que os 
generosos acabam se saindo melhor nessas condições 
adversas.

É certo que a pessoa generosa nunca faz o bem 
para ser recompensada. Essa motivação é frágil e 
não é duradoura. É motivação própria de pesso-
as egoístas. Alguém interessado tão somente em 
si mesmo. E uma pessoa egoísta jamais será gene-
rosa.

O generoso esquece-se de si mesmo. Ele está sem-
pre preocupado com as necessidades e sofrimento do 
outro. Ele faz tudo o que pode, e às vezes além do 
que pode, para ajudar a quem está caído, desmo-
tivado, aflito, com fome, sem abrigo. Nem mesmo 
pergunta o que o necessitado fez de errado para se 
encontrar naquela situação desastrosa. É rápido em 
buscar recursos para atender aquele que está viven-
do a situação difícil. 

É desse generoso que o texto bíblico está falan-
do. Esse generoso será abençoado. Ele não passará 
por necessidade. O generoso não faz o bem para 
ser recompensado. Ele o faz porque é generoso. 
Mas ele certamente receberá a recompensa do bem 
que tenha feito. É o que garante as Escrituras Sa-
gradas. A promessa é firme: “Lança teu pão sobre 
as águas, porque depois de muitos dias o acha-
rás” (Eclesiastes 11:1).

Pastor Jonathan Ferreira dos Santos

Deus abençoa
a quem socorre os 

pobres e necessitados
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Palavra dos Diretores

“O Senhor Deus  é justo e defende o direito dos 
pobres e a causa dos necessitados.” Salmos 140:12.

O ano de 2015 foi marcado pela celebração dos 30 
anos da Associação Educacional e Beneficente Vale da 
Benção - AEBVB.

Tivemos a oportunidade de ouvir testemunhos de 
jovens que foram adotados, que hoje tem sua própria 
família constituída e reconhecem que o tempo que 
viveram nas casas lares da Cidade da Criança, foi de 
acolhimento e esperança.

Encontramos pessoas que trabalharam conosco e 
impactaram a vida de milhares de crianças e adoles-
centes, os apoiando e curando feridas físicas e emo-
cionais.

Lembramos dos parceiros que junto a nós, apoia-
ram a construção das histórias de transformação de 
vidas.

Neste Relatório Social, você encontrará infor-
mações importantes sobre os diferentes Programas 
Sociais que desenvolvemos. O número dos atendi-
mentos, as atividades propostas, histórias de trans-
formação de vidas, tudo isto, para que você acompa-
nhe de perto os resultados deste trabalho.

Neste momento de grandes desafios econômicos e 
sociais no Brasil e no mundo, novas frentes de traba-
lho se apresentam. Registramos aqui, o nosso com-
promisso em continuar lutando pela diminuição da 
violência contra crianças, adolescentes e famílias.

Atuar em parceria com outras organizações, con-
selhos de direitos, igrejas e movimentos, visando o 
fortalecimento dos espaços de defesa de direitos in-
fanto-juvenil e de pessoas que se encontram em situ-
ação de vulnerabilidade social.

E seguiremos proclamando que Deus é JUSTO e de-
fende o direito do pobre, da viúva e do oprimido.

Débora Lília dos Santos Fahur

O Relatório Social 2015 tem como intenção 
principal comunicar todas as atividades desen-
volvidas nos programas e projetos sociais, edu-
cacionais e culturais em favor de crianças, ado-
lescentes e famílias em situação de fragilidade 
social. O outro objetivo é prestar contas para 
todos os nossos parceiros, apoiadores,assistidos 
e comunidade dos recursos financeiros recebidos 
e efetivados na execução dos projetos e progra-
mas sociais.

Além de comunicar e prestar contas, o Relatório 
Social 2015, é uma demonstração de louvor e grati-
dão a Deus por sua presença diária e constante nos 
ajudando a apoiar muitas famílias e defender os di-
reitos de crianças e adolescentes em vulnerabilidade 
social.

Apresentamos o Balanço Patrimonial consolidado 
por Contadores Externos que cumprem as normas 
contábeis impostas pela legislação. O Parecer de 
Auditores Independentes que, após análise criterio-
sa de nossos documentos e processos, valida as boas 
práticas de gestão e controles adotados e praticados 
pela AEBVB. Fidelizamos os nossos parceiros e cola-
boradores atuais e destacamos o rol de certificados 
e títulos que nos qualifica como associação sem fins 
lucrativos, totalmente habilitados e cumpridores da 
legislação vigente.

A transparência, um dos valores da nossa gestão, 
se efetiva no Relatório Social 2015 que entregamos 
para a sua leitura e sugestão.

Muito obrigado pelo seu interesse em ler, analisar 
e avaliar as nossas ações. Estamos a sua disposição 
para dirimir qualquer dúvida ou acolher sugestões 
que deseje fazer.

Boa leitura!

Pastor Tércio Sá Freire de Oliveira
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Indicador de Atendimento

Total de atendidos em 2015

Cidade da Criança...................................

Creche EMEI Gotinhas de Vida.....................

Programa Arte e Vida...............................

Programa Ler para Transformar...................

Programa Vou Vencer – Adolescente Aprendiz..

Araçariguama

10

120

100

650

130

Sorocaba

Casa Nova Vida I e II................................ 35

*SASF (Perus/SP)....................................

*Serviço de Assistência Social à Família e Pro-

teção Básica no Domicílio

São Paulo
3.204

Crianças, adolescentes, jovens e adultos....... 

Famílias...............................................

4.249

1.048

Atendimentos por área de atuação

Programas educacionais............................

Acolhimento institucional..........................

Programa no contraturno escolar..................

Profissionalização de adolescentes................

Atendimento à família e comunidade.............

770

45

100

130

3.204

Indicador de Receitas Sociais

Recursos Públicos.........................................

Doações.....................................................

Parcerias Corporativas...................................

55%

27%

18%

Em 30 anos de atuação social, a AEBVB encaminhou 
para adoção e retorno à família biológica mais de 
1.000 crianças e adolescentes.
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Unidades
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Cidade da Criança
A Cidade da Criança – Programa de acolhimen-

to institucional em Araçariguama, acolhe crianças 
e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono, 
violência familiar e orfandade. Elas são encaminha-
das através da Vara da Infância.  Durante o período 
que permanecem na Cidade da Criança, recebem 
amor e cuidados especiais em todas as áreas, para 
que quando retornarem para suas famílias tenham 
condições de seguir a vida com dignidade.

Casa Nova Vida
A Casa Nova Vida – programa de acolhimento 

institucional em Sorocaba, acolhe crianças e adoles-
centes vítimas de orfandade, maus-tratos, violência 
familiar e abandono. Tem como objetivo desenvolver 
a autonomia e fortalecer a autoestima das crianças e 
adolescentes.Prepara os adolescentes para a inserção 
no mercado de trabalho e para os desafios da vida 
adulta.

“A adolescente Patrícia foi acolhida em 2011 
devido à mãe ter vivência de rua e levar os filhos 
consigo. Os primeiros momentos da Patrícia na casa 
foram muito traumáticos e de muitos confrontos. 
Ela se rebelava contra todos e articulava os demais 
para não irem à escola e não acatarem ordens.  
Mas, como o nosso trabalho não é em vão e Deus 

está sempre nos ajudando, a adolescente começou 
a criar vínculos na casa e foram melhorando à me-
dida que descobria os seus talentos. Chegou a par-
ticipar de em um festival gospel através da dança 
que tanto gosta. Atualmente a Patrícia ajuda a to-
dos na Casa, é uma excelente aluna muito elogiada 
na escola, sua mudança tem sido visível. Glória a 
Deus, pois Ele tem transformado vidas neste lugar.”

Programa  “Ler Para Transformar”
O Programa Ler para Transformar tem como 

objetivo “Despertar o hábito da leitura como 
forma de prazer e busca do conhecimento, por 
meio de uma técnica onde há mediadores que 
aproximam a criança e o adolescente dos livros 
de forma lúdica e interativa”. 

“Com a mediação da leitura e o contato com os 
livros, boas sementes são lançadas nos corações. 
Ao ouvir e ler lindas histórias, inclusive sobre o 
amor de Jesus, as crianças experimentam mudan-
ças significativas em suas vidas. É o que temos 
visto acontecer na vida do Carlos (7anos), que 
apresentava comportamento agressivo por causa 
do seu histórico de abandono e rejeição por par-
te dos pais.  No período da mediação da leitura, 
ele está aprendendo sobre o amor, o respeito e o 
perdão. Vislumbrar as mudanças na vida de Carlos 
tem sido uma alegria, e está sendo possível por 
estarmos próximo dele, através do Programa “Ler 
para Transformar”. ”

“Em janeiro de 2015 foi acolhido um grupo de 
seis irmãos com histórico de muito sofrimento e 
abandono por parte dos pais. Tayane, a irmã deste 
grupo, de 13 anos, apesar de ter passado por tan-
tas dificuldades, demonstrou muito Interesse pelos 
estudos e começou a se superar nas oficinas cultu-
rais do Projeto Arte & Vida. Nas aulas de dança ela 
extravasava suas frustrações e os sentimentos de 
revolta causados pelos maus tratos que vivenciou. 
Aos poucos, sua interação com as pessoas começou 
a mudar e ela passou a acreditar que era capaz e 
tinha talentos para desenvolver.

A despedida da Tayane e dos seus irmãos foi mui-
to emocionante. Na Cidade da Criança ela fez ami-
gos que demonstraram sentir saudades com a sua 
partida e o quanto ela era importante para eles. 
Ela aprendeu a contar com as bênçãos de Deus na 
adversidade.”
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Vou Vencer - Adolescente Aprendiz 
Vou Vencer - Adolescente Aprendiz, capaci-

ta o adolescente e busca a sua inserção no pri-
meiro emprego, conforme a Lei de Aprendizagem 
(10.097/2.000). Oferece cursos de Auxiliar Admi-
nistrativo e Recepcionista. O objetivo principal 

do Vou Vencer é contribuir para que os adoles-
centes e suas famílias sejam os agentes da sua 
transformação social.

— “O Vou Vencer abriu as portas para mim e me 
fez acreditar que eu poderia conseguir um em-
prego mesmo quando as circunstâncias ao meu re-
dor eram mínimas. O Vou Vencer me instruiu e me 
ensinou mais que um simples conteúdo programá-
tico. Ele me levou a ter responsabilidade e com-
prometimento com a minha carreira profissional, 
mostrou-me o caminho do sucesso, livrando mi-
nha vida do caminho das ruas onde jamais teria 
alcançado tamanha vitória. Hoje, ao término de 
meu contrato e com a possibilidade de efetivação 
e promoção dentro da empresa posso dizer que 
valeu a pena as caminhadas de quase uma hora 
para chegar ao curso. Valeu à pena todo o sacrifí-
cio que enfrentei para conquistar praticamente o 
primeiro objetivo e o mais importante de minha 
vida, o meu primeiro emprego!!”   Roberto Carlos 
de Oliveira

Creche Gotinhas de Vida

A Creche Gotinhas de Vida atende crianças 
de 2 a 5 anos de idade, provenientes de famílias 
de baixa renda, do Município de Araçariguama. O 
objetivo é preparar a criança para o ingresso no 
1º ano, oferecendo um lugar seguro onde a mãe 
possa deixar o filho para trabalhar e ajudar na 
complementação da renda familiar.  As atividades 
da Creche contribuem para o crescimento e de-
senvolvimento integral das crianças com base nos 
Princípios Bíblicos. 

“Murilo, 5 anos, era uma criança agitada e 
nervosa, não dava ouvidos a professora, se rela-
cionava com agressividade com os amigos, tinha 
dificuldades em aceitar as regras e não cumpria 
os combinados. A Creche Gotinhas de Vida então 
se prontificou em ajudar essa família, que tam-
bém sofria com o mau comportamento dele em 
casa. Começamos a nos reunir com os pais e a 
professora, na tentativa de melhorar a qualidade 
de vida da criança não só na escola, mas tam-
bém no convívio com a família e outras crian-
ças. Pouco tempo depois a professora falou sobre 
sua melhora na sala de aula e a mãe começou 
a relatar mudanças no comportamento em casa. 
Foi surpreendente, pois ele ficou mais tranquilo 
e amigável e começou a cumprir as regras e os 
combinados em sala de aula.”
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“Não vos canseis de fazer o bem”. 
II Tessalonicenses 3:13

Sempre ouvi essa frase ao longo dos anos junto 
à minha família e até hoje é uma diretriz muito 
importante na minha vida. Tanto meus avós quan-
to meus pais sempre tiveram a motivação de aju-
dar o próximo. Cresci com este valor e o tenho 
muito forte em mim nas atitudes que compõem o 
meu dia-a-dia.

Em 1999 me formei em Administração de Em-
presas e resolvi dirigir a profissão para o mercado 
financeiro. Esta é uma área extremamente volta-
da ao dinheiro. Os valores da maior parte das pes-
soas são deturpados pelo materialismo exacerba-
do. Apesar de gostar muito desse campo, precisei 
muito do apoio de Deus para conseguir enfrentar 
esse choque de valores. Deus sempre esteve 
comigo.

À medida que fui tendo sucesso 
na carreira, comecei a questio-
nar o Senhor como poderia, 
além do meu testemu-
nho, ajudar a obra 
dele. Em meio à esse 
questionamento en-
contrei o trabalho do Vale 
da Benção, no qual a minha 
mãe, Élida, sempre apoiou muito. 
A resposta veio na hora. Senti em meu 
coração que deveria dirigir meu apoio fi-
nanceiro ao Vale. E assim começou meu rela-
cionamento com a instituição, que já dura mais 
de dez anos.

Tenho sempre acompanhado as conquistas do 
Vale da Benção e para mim a satisfação de poder 
estar fazendo a diferença em um trabalho tão bo-
nito está acima de tudo. Ter a oportunidade de se 
reunir com alguns jovens do Programa Adolescen-
te Aprendiz e dividir minha experiência foi algo 
maravilhoso. Saber que para essas crianças e jo-
vens um mundo doce e cheio de Deus está sendo 
aberto é a maior alegria que podemos ter. 

Por fim, a experiência junto ao Vale é engran-
decedora. É lindo acompanhar esse trabalho da 
equipe sempre sustentado por Deus, buscando 
promover o bem e mudar o destino cruel a que 
tantas crianças, jovens e famílias se depararam. 

Histórias de 
Parceiros

Flávia C. Brum 
Krauspenhar
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Histórias de 
Vitória

Meu nome é Ítala, tenho 20 anos e faz 10 meses que 
fui efetivada na empresa Beneficiadora Boa Vista.

Tudo começou há mais de 2 anos atrás, quando 
através de uma amiga fiquei sabendo do Programa 
Adolescente Aprendiz.

Em fevereiro de 2012, fui buscar mais informações 
sobre o programa, conversando com a Coordenadora 
que me explicou como funciona e as oportunidades 
que teríamos como aprendizes.

Não hesitei em deixar o meu nome para o curso 
e logo fui chamada.  Alguns meses depois que eu ti-
nha começado, fui avisada que o meu currículo tinha 
sido  encaminhado para a empresa Beneficiadora Boa 
Vista e que a qualquer momento eles poderiam ligar 
para marcar a entrevista. Durante o tempo que fiquei 
aguardando a ligação para a entrevista, fiz o curso de 
informática no Programa Vou Vencer - Adolescente 
Aprendiz.

No mês de abril, me ligaram da Beneficia-
dora Boa Vista, chamando para a entre-
vista. Eu estava concorrendo com 
mais 19 adolescentes para ape-
nas 2 vagas. No dia da en-
trevista eu estava muito 
nervosa mas procurei 
manter a calma, para que 
nada desse errado. Mas tudo 
correu bem pois o rapaz que me 
entrevistou, procurou me tranquilizar 
contando um pouco da experiência dele e 
da história da empresa, quase me esqueci de 
que estava numa entrevista. Após a conversa fiz uma 
redação falando um pouco sobre mim e sobre meus 
objetivos profissionais.

Não demorou muito, fui chamada para a segunda 
etapa do processo, fiquei muito orgulhosa por ter che-
gado aonde cheguei, mas, o meu objetivo era conquis-
tar a vaga. Esta segunda etapa foi uma dinâmica, onde 
algumas pessoas ficariam nos avaliando e fotografando 
cada passo da dinâmica. Ao término da segunda etapa 
o que nos restava era aguardar o resultado que muda-
ria totalmente as nossas vidas.

Passou mais ou menos uma semana e recebi a liga-
ção da empresa dizendo que a vaga era minha. Esse 
foi o melhor dia da minha vida. Tive um tempo para 
me adaptar, mas como a empresa já tinha experiên-
cia com outros aprendizes, eles foram super flexíveis 
e atenciosos em me ensinar sobre a rotina da empre-
sa.  Fiquei ajudando no RH e um pouco no financeiro, 
mas em 2 meses, mudei efetivamente para o finan-
ceiro, onde aprendi muitas coisas que me acompa-
nham até hoje.

Atualmente estou no setor de compras, que é um 

setor muito rico de informações e aprendizados e 
posso dizer que tudo o que aprendi, está me ajudan-
do muito na minha faculdade de administração.

Para finalizar, só tenho que agradecer o acolhi-
mento tanto do programa Adolescente Aprendiz, 
quanto da empresa Beneficiadora Boa Vis-
ta. Nesta trajetória, não aprendi ape-
nas a trabalhar, aprendi também a 
dar valor a vida, aos pequenos 
momentos e como ser uma 
pessoa melhor. 

Ítala Caroline 
Barbieri
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Balanço Patrimonial
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Parecer dos Auditores
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Inscrições 
e Títulos
Utilidade Pública Federal - Decreto de 16.09.1997

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 9.025 de 26.11.1994

Utilidade Pública Municipal • São Roque 

- Lei nº 2.100 de 30.11.1992

Utilidade Pública Municipal • Sorocaba 

- Lei nº 5.201 de 16.09.1996

Utilidade Pública Municipal • Araçariguama 

- Lei nº 371 de 27.10.2004

CNAS Conselho Nacional de Assistência Social 

- Nº 014077-09 de 17.09.1997

SEADS/SP - Inscrição nº 4302

SAS/SP - Matrícula nº de Registro 04/1063

CMDCA São Paulo - Nº 1037/03

CMDCA Sorocaba - Nº 47

CMDCA Araçariguama - Nº 01/99

COMAS São Paulo - Inscrição nº 897/2007

CMAS Sorocaba - Inscrição nº 17.05.1999

CMAS Araçariguama - Inscrição nº 001/2000

Prêmios e 
Certificados

• Prêmio RENAS de Boas Práticas

• Prêmio Regional de Qualidade e Gestão - Oferecido 

pelo Instituto de Excelência da Gestão (IPEG)

• Certificado de Entidade Cidadã - Oferecido pela Câ-

mara Municipal de Sorocaba

• Certificado Mude um Destino - Oferecido pela As-

sociação dos Magistrados Brasileiros em favor das 

Crianças e dos Adolescentes que vivem em abrigos

• Certificado Empresa que Educa - Oferecido pelo SE-

NAC São Paulo
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EMPRESAS
Academia Bio Ritmo
Açougue Lopes Rocha Ltda - Me
ADC - Araripi Deus Consultoria
Alfa Despachante 
Associação Nova Shalon
Ashland Polímeros do Brasil S.A
Beneficiadora Boa Vista Ltda
Brascontrol
Center Cable Do Brasil Ind.
Citybank
Coferly Cosméticos Ltda
Construtora Floriano
Ddcom System Informática
Denver Impermeabilizantes
Eciba Imóveis
Frigorífico Irmãos Reis
Gerdau Aços Longos S/a
Grupo Gusmão dos Santos
Kiprático Prod. do Lar Ind. e Alim. Ltda
Madricar Automóveis Ltda
Mei Engenharia Ltda
Microlins - Unidade De São Roque
Mitsui Alimentos Ltda (Café Brasileiro)
Nutrisavour (Mc Donald’s)
Pilar Química
Sabesp - Araçariguama
Sampla do Brasil Ind. e Com. Ltda
SBR - Usinagem De Precisão Ltda
Senior do Brasil
Sorodiesel Retifica Motores
Tquim Trans. Quim. Espec. Ltda
Unicontrol
Verbo Empreendimentos e Part. Ltda

Amigos e 
Parceiros

IGREJAS
Casa de Oração para Todos os Povos
Centro Evangelístico Vale da Bênção 
– Araçariguama | São Roque
Comunidade Carisma
Comunidade Evangélica de Maringá
Conselho Missionário da Igreja - Metodista Wesleyana
Igreja Assembleia de Deus - Itu
Igreja Batista Betel de Umuarama
Igreja Batista Manain
Igreja Batista Nova Aliança
Igreja Cristã Evangélica El Shaday
Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil
Igreja Evang. de Presidente Prudente
Igreja Evangélica de Vila Yara
Igreja Evangélica Deus é fiel
Igreja Evangélica em Vila Helena
Igreja Evangélica de Itaquera 
Igreja Evang. Quadrang. em São Paulo
Igreja Nova Jerusalém
Igreja Presbiteriana de Alphaville
Igreja Presbiteriana de Rancharia
Igreja Batista Manancial SBC
Sara Nossa Terra Jandira/Itapevi

PODER PÚBLICO
Conselho de Direitos
CMDCA – Araçariguama
CMAS - Araçariguama
CMDCA – Sorocaba
CMAS - Sorocaba
CMAS/COMAS – São Paulo

Estado e Municípios
Governo do Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Araçariguama
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Prefeitura Municipal de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Roque
Prefeitura Municipal de Sorocaba
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Contatos

www.valedabencao.org.br

AEBVB - Vale da Benção

AEBVB - Vale da Benção

(11) 4736-4777
maladireta@valedabencao.com.br

Unidades de Prestação de Serviços

Araçariguama

Cidade da Criança - (11) 4136-2078 
Arte & Vida - (11) 4136-2245
Creche Gotinhas de Vida - (11) 4204-1042
Ler para Transformar - (11) 4136-1719
Vou Vencer Adolescente Aprendiz - (11) 4136-1719

Sorocaba

Casa Nova Vida I e II - (15) 3221-1309  

São Paulo
SASF Perus - (11) 3917-1052  
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