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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Temos orgulho em comemorar dezessete anos de trabalho com muitas 
superações, considerando sobretudo os dois últimos anos de pandemia. 

Iniciamos 2021 com muita esperança na retomada do atendimento das crianças 
das nossas Creches Aconchego 1 e 2, com várias atividades de apoio e suporte às famílias 
que precisaram ficar em casa e cuidar das crianças. 

Foi gratificante também podermos reiniciar os cursos profissionalizantes 
gratuitos, que propiciam o desenvolvimento de habilidades e atitudes em mulheres 
acima de 18 anos. Nesse período, foram oferecidas cinco opções de cursos com 
atividades voltadas para a promoção da saúde, a autoestima e a autonomia financeira, 
além da possibilidade de apoio jurídico e psicológico. 

O acompanhamento de toda a nossa equipe foi excelente e admirável. Diretoria 
e funcionários, nos modos on-line e híbrido, abraçaram a causa da ONG e possibilitaram 
ganhos fabulosos e surpreendentes nessa retomada.  

Fechamos novas parcerias no Terceiro Setor que muito nos apoiaram, assim 
como novas parcerias com grandes empresas que possibilitaram ações solidárias 
importantes no combate à fome. 

Com prazer, citamos ainda nossos queridos voluntários que ofereceram 
atendimento psicológico, fisioterápico, nutricional e pedagógico na rotina das crianças, 
para mantê-las o mais próximo possível de uma educação integral exemplar, sem deixar 
de lado os protocolos de segurança, conforme orientação dos órgãos públicos a todas 
as creches e escolas da prefeitura. 

Também ficamos felizes com a aprovação de um novo projeto no FUMCAD para 
a retomada do Pós Escola, que havia sido suspenso durante a pandemia. 

Muitos foram nossos desafios com a reabertura total e o funcionamento 
presencial que aconteceu no 2º semestre de 2021 já a todo vapor. Para darmos 
sequência à superação, identificamos a necessidade de renovar a gestão dos associados 
com alterações importantes. Novas propostas estão sendo estudadas e poderão entrar 
em ação no próximo ano. 

Agradecemos muito a todos os colaboradores, voluntários e contribuintes que 
acreditam e apoiam nossos projetos. Todas as pessoas foram essenciais na conquista 
dos nossos surpreendentes resultados, que levarão a renovação e a confiança para que 
2022 seja um ano de novas conquistas, com modernizações na gestão da ONG. 

Temos imenso orgulho da caminhada realizada em 2021.  

Vibremos juntos com essa conquista, pois ela é NOSSA! 

Parabéns a todos! 

Eliana Ossowiecki Rahmilevitz 
Presidente da Associação Paulista de Apoio à Família- APAF    
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APAF – QUEM SOMOS 

A Associação Paulista de Apoio à Família – APAF, é uma associação civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que foi fundada em 03 de 
novembro de 2004, por pais e amigos da Stance Dual School para atender mulheres e 
crianças do bairro da Bela Vista, em situação de vulnerabilidade social. A partir de 2009, 
a APAF passou a atender também mulheres da grande São Paulo. 

Utilizando a educação como ferramenta de transformação social a APAF atua 
junto à sua comunidade para romper o ciclo de exclusão social e promover o 
desenvolvimento humano. 

A APAF trabalha alinhada aos princípios estabelecidos na “Declaração Universal 
dos Direitos da Criança” e aos “Princípios de Empoderamento das Mulheres” 
estabelecidos pela ONU. 

 

 

 

  

MISSÃO 

Apoiar famílias em desvantagem social, através da capacitação de mulheres 
para o mercado de trabalho e do atendimento a crianças, utilizando a educação 

como instrumento de inclusão social. 

VISÃO 

Tornar-se um modelo de transformação social, através da educação e da 
formação para o mercado de trabalho e geração de renda. 

VALORES 

Contribuição para a construção de um mundo melhor, acreditando que o ser 
humano pode ser protagonista de sua própria história. 

Exercício da solidariedade e da responsabilidade social como valores essenciais 
para a formação de uma SOCIEDADE MELHOR. 

Atuação com transparência e ética em todas as ações. 
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APAF – QUEM FAZ 

DIRETORIA VOLUNTÁRIA 
 

Presidente:    Eliana Ossowiecki Rahmilevitz 

Vice-Presidente:   Regina Helena Vieira de Miranda 

Diretoria Estatutária:  Cinthia Sayuri Marubayashi Moretzohn de Castro 

Maria Clara Vergara Gomes Villacorta  

Rui Fernandes Correa Júnior 

Comitê Executivo:  Elenice Almeida Adlung Giusti 

Lauricéia Tavares Bernardino 

Monica Lazzerini 

Patrícia Kawai Sauan 

Renata Elza Kairalla 

Tatiana Ferreira dos Santos 

Vanina C. Pinheiro Miranda 

Conselho Fiscal:   Evelin Czarny Hasbani  

Priscila Antonio de Saboia Campos  

Renata Bernardique Zaghen  

 

EQUIPE ADMINISTRATIVA 
 

Supervisão Administrativa:  Cibele Dellape 

Espaço Iluminar:   Coordenadora Sueli Viana  

CEI Aconchego I:   Diretora Antonia Pallu  

CEI Aconchego II:   Diretora Adriana Corbi  

Pós-Escola APAF:   Coordenadora Nilva Torres 

 
E mais 44 funcionários que atuam em nossos projetos, trabalhando com muito 

empenho no atendimento das nossas famílias. 
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APAF – NOSSOS FEITOS 

EDUCAÇÃO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA 

CEI’S ACONCHEGO I E II 

234 CRIANÇAS ATENDIDAS 

 
Conveniadas à Secretaria Municipal de Educação (SME) da Prefeitura Municipal 

de São Paulo, os Centros de Educação Infantil (CEI’s) Aconhego I e II atendem, em 
período integral, crianças na faixa etária de 0 a 4 anos incompletos.  

As CEI’s atuam desenvolvendo uma proposta educacional inovadora e são 
referência de qualidade na região central da capital. O cuidado com as crianças envolve 
o desenvolvimento físico, intelectual e todos os aspectos sociais. O trabalho é 
complementado com as ações que envolvem as famílias e também a comunidade. 

A partir de eixos temáticos interdisciplinares e interesses pertinentes a cada faixa 
etária, buscam:  

• Desenvolvimento sócio emocional: sociabilidade, competências de 
relacionamento, autonomia e responsabilidade;  

• Experiências que desenvolvam novas habilidades e a criatividade;  
• Práticas de cuidados à saúde;  
• Desenvolvimento do exercício de cidadania;  
• Fortalecimento do vínculo familiar e social.  

Para desenvolver esse trabalho com mais eficiência, a APAF conta com o suporte  
de uma rede de apoio, tanto de organizações governamentais como não 
governamentais. Essa rede é articulada e integrada para atender às necessidades nas 
áreas de Saúde, Cultura, Lazer, Esporte, Meio Ambiente e Assistência Social. 

As CEI’s Aconchego I e II atenderam, no ano de 2021, 234 crianças de forma 
gratuita e em período integral, sendo 129 na CEI I e 105 na CEI II, permitindo a elas 
educação de qualidade, segurança alimentar e proteção.  

 



 6 

As atividades desenvolvidas seguiram o Projeto Político Pedagógico e o Plano de 
Trabalho, de acordo com a legislação em vigor e com os objetivos estabelecidos pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e Adolescente e Referencial 
Curricular Nacional de Educação Infantil. 

O atendimento realizado em 2021 aconteceu de maneira atípica. Com o 
prolongamento da pandemia o ensino precisou ocorrer, em parte do ano, de forma 
híbrida. Em fevereiro foi possível o retorno presencial apenas de 60% do público 
atendido, porém, de forma gradativa, foi possível atingir os 100% a partir de outubro.  

Durante o período em que parte das crianças estavam sendo atendidas de 
maneira não presencial, uma série de atividades foram propostas e encaminhadas para 
suas famílias através da Plataforma Google Classroom, conforme orientação da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Entre as atividades propostas estavam: contação de histórias, parlendas, 
músicas, sugestões de atividades de movimento e de artes que fossem possíveis de 
serem executadas pelas famílias, dentro de casa e sem aquisição de materiais. 

As propostas foram pensadas levando em consideração, brincadeiras que a 
família pudesse reproduzir com as crianças, seja assistindo um vídeo de história ou 
construindo brinquedos utilizando materiais de fácil acesso, e sugestões de outros 
recursos. A intencionalidade dessas propostas era manter o vínculo com as famílias e 
crianças, incentivar o brincar, ajudar no desenvolvimento e interação social com o grupo 
familiar. 

Outras atividades de apoio e suporte às famílias, que precisaram ficar em casa e 
cuidar das crianças também foram realizadas, entre elas:  

• Ações de mobilização para a arrecadação de itens como: cestas básicas, 
roupas, calçados, cobertores, livros, brinquedos, kits de cuidados pessoais e outros, que 
foram doadas as famílias atendidas; 

• Disponibilização do espaço, para a UBS parceira efetuar a atualização dos 
dados do Bolsa Família, realização de pesagem e medição das crianças, campanha de 
vacinação contra influenza e coleta de sangue dos funcionários para teste sorológico 
para COVID19.    
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PÓS ESCOLA APAF 

 
Oferecer um espaço qualificado, em ambiente seguro, que proporcione vivências 

saudáveis na área da educação e da recreação e também garanta a segurança alimentar 
de crianças na faixa etária de 4 a 6 anos no período do contraturno das EMEI’s é a 
proposta do Pós Escola APAF.  

Inaugurado no segundo semestre de 2019, o projeto foi muito atingido no ano 
de 2020 pela pandemia de COVID-19, pois teve suas atividades presenciais suspensas 
por recomendação das autoridades sanitárias praticamente durante todo o ano. 

No ano de 2021, em decorrência do prolongamento da pandemia, o Pós Escola 
teve que interromper suas atividades de maneira temporária, tendo funcionado apenas 
com atendimento presencial nos meses de fevereiro e março de 2021, para um pequeno 
grupo de crianças. 

Mesmo tendo preenchido 32 das 50 vagas disponíveis para o projeto, muitas 
famílias, no início do ano letivo de 2021 ainda estavam muito inseguras para permitir o 
contato social de seus filhos com outras crianças. Além disso, participar de uma 
atividade de contraturno escolar não fazia sentido, uma vez que a frequência no “turno” 
não estava garantida, já que as EMEI’s estavam funcionando em modelo híbrido e sem 
a obrigatoriedade da presença. Por isso, a maioria das famílias optou por manter seus 
filhos fora do ambiente escolar, o que levou a suspensão temporária das atividades do 
projeto. 
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA MULHERES 

ESPAÇO ILUMINAR 

182 MULHERES FORMADAS 

16 TURMAS DE CURSOS ÁREA DA BELEZA 

    
No Espaço Iluminar, há 15 anos, mulheres encontram oportunidade de inserção 

social, através da participação nos cursos profissionalizantes gratuitos, que propiciam o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes voltadas para a inclusão no mercado de 
trabalho, com consequente geração de renda, autonomia e dignidade. 

O Projeto Maria Bonita oferece capacitação profissional para geração de renda 
na área de beleza, segmento hoje em crescente na cidade de São Paulo com grande 
demanda para o mercado de trabalho.  

O público atendido pelo Espaço Iluminar são mulheres a partir dos 18 anos, 
desempregadas ou subempregadas, em sua maioria com ensino médio completo, 
residentes na cidade de São Paulo e em situação de vulnerabilidade social.  

Atividades voltadas para promoção da saúde, autoestima e autonomia financeira 
são desenvolvidas, além da possibilidade de apoio jurídico e psicológico. 

Em 2021, com a parceria da Depil Bella, um novo curso, o de Depilação Básica, 
pode ser incluído em nossa grade, gerando novas oportunidades de crescimento 
profissional. Duas turmas piloto do Cursos de Trancista para Cabelo Afro também 
puderam acontecer, graças ao apoio dos nossos doadores. 

 

CURSOS TURMAS  ALUNAS FORMADAS 
Assistente Cabelereiro Avançado 1 12 

Assistente Cabelereiro Básico 1 15 
Depilação Básica 3 27 

Design Sobrancelhas 3 38 
Manicure e Pedicure  2 23 

Maquiagem 4 48 
Trancista Iniciante 2 19 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 Pensando na formação complementar das mulheres atendidas pelo Espaço 
Iluminar, algumas atividades focadas em ampliar seus conhecimentos relacionados ao 
empreendedorismo foram desenvolvidas.  

ATIVIDADE APOIADOR DATA 

Ser MEI é legal! Legalize essa ideia.  
Agência São Paulo de 

Desenvolvimento 26 e 27/01 

Direitos básicos: Constitucional e 
Trabalhista (incluindo MEI) 
Planejamento Financeiro  

Rede Comadres 19/06 
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ENCAMINHAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 

77 ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 No atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social, mesmo tendo 
a educação como foco principal da atuação da APAF, encaminhamentos sociais são 
necessários para apoiar nossas famílias dentro das suas necessidades básicas. 

 Através da mobilização da nossa rede de apoiadores, colaboradores e 
voluntários foi possível encaminhar, no ano de 2021, 77 situações das mais diversas, 
entre elas: doação de roupas e calçados (8) , encaminhamentos para tratamentos 
médicos ou acompanhamento psicológicos (42), orientações jurídicas ou atendimentos 
sociais (19) entre outros.  

CAMPANHA DE COMBATE À FOME 

      
Em decorrência da fragilidade social vivenciada por conta da pandemia, através 

da parceria com o Instituto Cuidando do Futuro e suas mantenedoras (GPS Pamcary, 
RoadCard e TeleRisco), Programa Cidade Solidária PMSP e doadores PF foi possível 
beneficiar boa parte das nossas famílias mais atingidas pela crise com a doação de cestas 
básicas e kits de higiene pessoal durante os meses de abril a dezembro de 2021. Mais 
de 20 toneladas de alimentos puderam ser doados.  

Além da doação de alimentos, foi possível doar mais de 100 mantas em uma ação  
“Combate ao Frio” no mês de julho, 169 livros infantis na Comemoração do Dia das 
Crianças em outubro e 169 kits de brinquedos por ocasião da ação “Natal Solidário”.  
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PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR 
Além de apoiar nossas famílias com doações de alimentos, roupas, calçados e 

kits de higiene também pudemos apoiar o trabalho de outras ONG’s através do 
direcionamento de doações materiais que recebemos. 

 

       

  

ONG POPULAÇÃO 
ATENDIDA ITENS DOADOS 

Anjos da Leste Situação de Rua Itens Higiene Bucal 

Banho Solidário SP Situação de Rua Itens Higiene Bucal 

Mães da Sé Vulnerabilidade Social 
Extrema Cestas Básicas 

Paróquia Nossa Senhora da 
Consolação 

Vulnerabilidade Social 
Extrema Cestas Básicas 

Projeto Lavanderia Situação de Rua Álcool Gel 

Projeto Mão Amiga Vulnerabilidade Social 
Extrema 

Roupas, Calçados, Brinquedos, 
Alimentos e objetos para casa,  

TUCCA Crianças com Câncer Cestas Básicas 

Somos da Rua Vulnerabilidade Social 
Extrema 

Cestas Básicas, Roupas e 
Calçados 
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AÇÕES E CAMPANHAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
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APAF – QUEM NOS APOIA 

PATROCINADORES 
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PARCEIROS GOVERNAMENTAIS  
(Convênio CEI’s Aconchego) 

Secretaria Municipal de Educação 

 
 

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
Casa Santa Luzia 

Casa Tognini 

Clínica Kairalla 

Colgate-Palmolive 

Competition 

Confecções Emilio 

Controllare Ass. de Alimentos 

Depil Bella 

Freeplay Uniformes 

Fundação Amor Horizontal 

Fundação Oft. Dr. Ruben Cunha 

Gutierrez e Marubayashi 

Hospital Sabará – Instituto PENSI 

Instituto CEMA 

Instituto Cuidando do Futuro 

Jornal “O Amarelinho” 

Kyly 

Laboratório Autólogus 

Le Foulard 

Lojão do Brás 

Lúcia Uniformes 

Mazars 

Misturar com Estilo 

ONG Banco de Alimentos 

R. Fernandez Advocacia 

Rede Comadres 

Ricardo Almeida 

Sawaya Matsumoto Advogados 

Senac Aclimação 

Tex Blun Uniformes 

The Partner Arq. Promocional 

Tryia Beachwear 

Trio Alimentos 

Too Seguros 

Villacorta Advogados 

PARCEIROS NOTA FISCAL PAULISTA - URNAS DO BEM 

Casa do Artista 

Estoril Churrascaria e Pizzaria 

Kaori Sushi 

Piselli Restaurante 

Ricardo Almeida 

Sushi Papaya 

Tanit Gastronomia 

Torteria Comércio de Alimentos 

Veridiana Pizzaria 
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CERTIFICAÇÕES  

• Título de Utilidade Pública Municipal;  

• Título de Utilidade Pública Estadual; 

• Título de Utilidade Pública Federal; 

• Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA; 

• FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

• Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS; 

• CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; 

• SEADS – Secretaria Estadual de Assistência Social; 

• Declaração de Reconhecimento de Imunidade ao ITCMD. 

 

Balanço Auditado pela Mazars Auditores Independentes 

http://www.apafsp.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Balanço-Auditado.pdf 


