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 Neste ano de 2020, a Casa de Guadalupe - Associação Emaús comemorará seus 15 anos de 
presença, trabalho e muitas realizações em nosso município. É preciso a ação de graças e louvor a 
Deus.

 Abordagem social, acolhimento e ressignificação de vida de pessoas em situação de rua, 
tratamento para dependentes químicos e alcoolistas, cursos de formação e capacitação profissional 
em parceria com SENAI - Padeiro, Eletricista Instalador, Auxiliar Administrativo e Informática - são 
algumas das atividades desenvolvidas. 

 São verdadeiros desafios que alimentam o sonho de muitas pessoas de contribuir afetiva e 
efetivamente para que tantas outras possam também restaurar em suas vidas a esperança, a 
possibilidade de sonhar novamente com uma vida digna e cidadã, com uma nova sociedade sem 
exclusão e excluídos e, com um novo mundo.

 Por isso, uma palavra de gratidão a cada um daqueles que tem acreditado e “vestido a camisa” 
da Casa de Guadalupe: amigos, colaboradores, voluntários, parceiros, doadores, mantenedores e 
todos que de alguma forma deixam sua preciosa marca nesta linda história. Sem dúvida, nada de 
tudo que foi sendo alcançado ao longo destes anos, teria sido possível sem o espírito de fé e 
colaboração generosa de cada um que aceitou dar um pouco de si para tornar possível o início de 
uma nova vida a centenas de crianças, adolescentes, jovens e adultos que passaram pelas nossas 
casas.

Mensagem 
do Presidente
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 Neste sentido, celebrando mais um ano de nossa Obra 
Social, com a chegada de novos parceiros e apoiadores, vamos 
ampliar nossas atividades, beneficiando outras dezenas de 
crianças, jovens e suas famílias, com novos cursos ligados à 
cultura, arte e esporte – Música, Violão, Flauta, Coral, Teatro, 
Karatê, Judô, Xadrez, Futsal - que serão oferecidos na sede da 
Casa de Guadalupe, onde funciona a Dom Bosco.

É INEGÁVEL O IMPACTO REAL E POSITIVO DE 
TODO O TRABALHO DESENVOLVIDO NA VIDA DE 
INÚMERAS FAMÍLIAS QUE VIVEM NOS BAIRROS 
E ADJACÊNCIAS DE NOSSA SEDE. ACREDITAMOS 
QUE OS RESULTADOS VERIFICADOS JUNTO AOS 

QUE FORAM ATINGIDOS PELAS ATIVIDADES 
REALIZADAS, SUSCITAM NAS FAMÍLIAS, 
ESPECIALMENTE NOS JOVENS, NOVAS 

PERSPECTIVAS DE VIDA, UM DESEJO MAIS 
CONSISTENTE DE CONHECIMENTO E 

APRENDIZADO PARA UMA REAL MUDANÇA DO 
FUTURO DE NOSSA SOCIEDADE. 

 Continuemos juntos! Deus é bom, eterno é seu amor! D’Ele 
recebemos todos os dias tantas graças e dons. Renovemos o 
compromisso de continuar compartilhando esses dons que de 
graça recebemos, para que um novo horizonte desponte na vida 
de centenas de jovens e de suas famílias.
 
 Nossa profunda gratidão a todos pela confiança em nosso 
trabalho!
 
 Um grande abraço!
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 A Casa de Guadalupe é uma obra de direito privado sem fins lucrativos. Fundada em 2005, sua 
missão é trabalhar no resgate da dignidade humana e cidadania das pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade e exclusão social. 
 
 Em 2010 nasceu a Dom Bosco, uma oficina que oferece cursos profissionalizantes de Padeiro, 
Elestricista Instalador, Administração, Inglês e Informática disponibilizando conteúdo, método e 
certificação em parceria com o SENAI.

 Em 2011 o trabalho com menores foi interrompido devido a alterações na legislação. Iniciou-se 
então o trabalho da Comunidade Terapêutica para adultos, com tratamento baseado em reflexões 
espirituais, acompanhamento psicológico e laborterapia.

 Em 2015 foi inaugurada a Casa Madre Teresa, onde, durante o dia, são acolhidas pessoas em 
situação de rua, recebendo alimentação, cuidados pessoais e psicológicos.

Sobre a Casa 
de Guadalupe
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MAIS DE 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
ATENDIDAS DESDE 2015 

3.000
MAIS DE 

ALUNOS CERTIFICADOS DESDE 2010 
NA DOM BOSCO

3.000

MAIS DE 

PESSOAS ATENDIDAS DESDE 2011
NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA

540
MAIS DE 

PESSOAS ATENDIDAS 
DESDE A FUNDAÇÃO

6.500

DESDE A SUA FUNDAÇÃO, A CASA DE GUADALUPE 
JÁ ATENDEU MAIS DE 6.500 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL
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Depoimentos

 A Suzaquim, sob a direção da atual administração, 
colabora diretamente com a Associação Emaús, há 

aproximadamente 15 anos, ou seja, desde o início das 
atividades, vem acompanhando o trabalho desenvolvido 

pela equipe junto àqueles que vivem à margem da 
sociedade. E falar sobre a seriedade dos envolvidos,  

responsáveis pelos serviços prestados à comunidade, 
seria menos relevante diante do longo período de lutas 

visando oferecer  condições  dignas às pessoas em 
situação de abandono e exclusão social,  

proporcionando-lhes  o mínimo para a valorização da 
vida.  Através de parcerias desenvolvidas junto aos 

colaboradores,  assim como nós, a Casa acolhe esses 
indivíduos menos favorecidos, oferecendo-lhes noções 

básicas de educação, saúde e higiene para, 
gradativamente, despertar-lhes os adormecidos valores 

morais e éticos,  promovendo o seu desenvolvimento 
integral.  Coloca, ainda,  à disposição dos interessados,  

diversos cursos em parceria com o Senai,  capacitando-os 
para adentrarem ao mercado de trabalho.  Uma 

verdadeira batalha... Embora vivamos em uma sociedade 
onde tudo coopera para a descrença nas entidades 

filantrópicas e nas ações sociais, somos testemunhas de 
que não se pode generalizar e sim, acreditar.  A semente 
foi plantada há anos com o comprometimento de todos 
os envolvidos;  agora nascem os frutos que precisam ser 

mantidos para novas semeaduras.  A obra continua e não 
pode parar, eis o compromisso de cada um de nós para 

com o próximo. ”

Laudelina A.Cardoso Oliveira
Suzaquim

 O propósito da EDP é utilizar nossa 
energia para cuidar sempre melhor. Investir na 

Casa de Guadalupe é investir no futuro das 
crianças e adolescentes de Suzano e praticar 
nosso propósito em favor do desenvolvimento 

humano e social da região.”

Paulo Ramicelli
Assessor da Diretoria

Instituto EDP

 É com muito orgulho que falo da  parceira 
entre  a  Emibra e a Guadalupe. Nós da Emibra 
entendemos a importância de colaborar com as 

ações sociais que possam prover melhores 
condições de vida para as pessoas. 

Encontramos isso na Guadalupe uma entidade 
que abraça as causas sociais com com muita 

seriedade e principalmente com Amor e 
Carinho. Temos plena consciência que nossa 

parceria está somente no começo.
Obrigado!

Danilo Braghiroli
Emibra
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 A Casa de Guadalupe há nove anos objetiva amenizar o sofrimento de muitas pessoas que fazem uso 
compulsivo de substâncias psicoativas, bem como de seus familiares e da sociedade que é afetada por este 
grande mal que destrói sonhos e leva à morte tantas pessoas.  Para citar a importância deste trabalho na 
Emaús, faz-se necessário trazer um pouco de história, a fim de adentrarmos neste universo desafiador. Este 
tipo de atuação, como Comunidade Terapêutica (CT) surgiu na segunda metade do século XX, a partir de 
grupos religiosos e, desta experiência surgiu  a Irmandade  Alcoólicos Anônimos (AA) em 1935,  dando 
origem aos 12 passos para a abstinência,  um importante método utilizado desde então. A primeira CT surgiu 
nos Estados Unidos no final dos anos 50 e, em 1963 a CT DayTop fundada pelo ex interno e pesquisador 
David Deicht e o Padre Willian O´Brien, que foram precursores deste trabalho. Também no Brasil este modelo 
tem dado respostas significativas, e queremos aqui homenagear  Padre Haroldo J.  Rahm  que a partir de 1978 
acabou por acelerar e qualificar a implementação de outras CT’s em território nacional.  e graças à dedicação 
dele também foi criada no Brasil, em 1990, a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) 
que tem papel importante na preparação e formação dos técnicos e pessoas que trabalham em CT’s. Padre 
Haroldo faleceu em 2019 deixando sua marca e um legado que retroalimenta esta ação.

POR QUE ATUAR NA RECUPERAÇÃO 
DE DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOOLISTAS?

Comunidade Terapêutica
 A Casa de Emaús - CT quer ser uma luz no fim do túnel para aqueles jovens que vivem em situação de 
dependência química e procuram a restauração de suas vidas adotando um novo jeito de viver. Para a 
dependência química ou qualquer outra dependência não há curas mágicas, mas um caminho a ser 
percorrido a partir da redescoberta de valores que são decisivos na reconstrução da própria história. 



 Nossos resultados têm sido importantes, muitos de nossos 
residentes reencontraram o caminho da sobriedade, da vida sem 
álcool e drogas, da felicidade e reconstruíram suas vidas ao 
longo destes anos. Alguns deles trabalham conosco nesta causa 
e dão sinais a cada dia de que fazer este trabalho tem um valor 
gigantesco, e que apesar dos inúmeros desafios encontrados no 
caminho não podemos desistir mas persistir SÓ POR HOJE,  
vivendo um dia de cada vez para construir uma longa história.

MAIS DE 

PESSOAS 
ATENDIDAS EM 2019

55
MAIS DE 

PESSOAS 
ATENDIDAS DESDE

2011

540

PERSISTIR SÓ POR 
HOJE E VIVENDO UM 

DIA DE CADA VEZ 
PARA CONSTRUIR UMA 

LONGA HISTÓRIA.

ESPIRITUALIDADE
LABORTERAPIA
PROGRAMA DE DOZE PASSOS
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL
TERAPIA GRUPAL
TERAPIA RACIONAL EMOTIVA

TERAPIA OCUPACIONAL

PROGRAMA DE PREVENÇÃO À RECAÍDA
REINSERÇÃO SOCIAL

 Nosso tratamento pressupõe que o indivíduo é um agente 
ativo na dependência; o contexto social é um importante aspecto 
na definição dessa dependência; a compreensão da dependência 
está, portanto, na interação entre a droga, o usuário e o contexto 
social. Sendo assim, um dos principais instrumentos terapêuticos 
da CT é a convivência entre os pares, na qual o usuário tem que 
mediar o seu comportamento individual com as exigências do 
coletivo e da interação com os outros que lhe cercam, relação que 
produz resultados na percepção de si e provoca mudanças de 
comportamento nos sujeitos em situação de dependência de 
drogas.
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NOSSOS RESULTADOS 
TÊM SIDO IMPORTANTES, 

MUITOS DE NOSSOS 
RESIDENTES 

REENCONTRARAM O 
CAMINHO DA 

SOBRIEDADE, DA VIDA 
SEM ÁLCOOL E DROGAS, 

DA FELICIDADE E 
RECONSTRUÍRAM SUAS 

VIDAS AO LONGO DESTES 
ANOS.

 A Casa de Guadalupe foi tudo 
para mim. Foi algo muito especial em 
minha vida, pelo que eu passei, pelo 
que eu aprendi. 

 Aprendemos a controlar a 
nossa própria raiva, aprendemos a 
lidar com as pessoas, com a 
sociedade. E também aprendemos 
que em nossa vida de adictos, 
precisamos ter limites, ter regras. Se 
não tivermos isso, não conseguimos 
ter recuperação, mas a recuperação 
também depende muito do nosso 
esforço e a Casa de Guadalupe nos 
deu todo apoio possível. 

 Agradeço a todos da casa por 
tudo o que fizeram por mim, porque 
me ajudou muito e ajuda até hoje.”

I.L
Ex-residente da CT



 Me chamo Michelle 
tenho 39 anos, eu 
sempre senti em meu 
coração que devia fazer 
algum  trabalho 
voluntário, conversando 
com o padre da minha 
paróquia, ele me falou da  
Madre Teresa. Fui conhecer o espaço, e no 
primeiro dia fiquei preocupada, pois não 
tinha quase nada para fazer no almoço do 
dia seguinte, perguntei para a pessoa que 
trabalha lá como seria o almoço do dia 
seguinte, ela me disse que Deus 
providenciaria. No outro dia cheguei e 
chorei ao ver a quantidade de legumes que 
havia chegado de doação para preparar o 
almoço. Sou voluntária há um ano e 
aprendi que a Madre Teresa não faz bem 
só para os atendidos mas também para 
todos os que se doam nesse trabalho de 
amor. E que a providência  do Senhor 
nunca falta quando se tem Fé.” 

Michelle Bezerra da Silva Oliveira
Voluntária da Madre Teresa

 Primeiramente agradeço a Deus por 
tudo. E queria deixar bem claro a todos 
sem exceção que esta casa, não somente 
em virtude  da refeição do dia a dia, pra 
mim  ela tem sido a coluna da minha 
espinha ou seja, é o único lugar que, 
independentemente como chegam, muitos 
drogados, embriagados, em situação 
totalmente desagradável, a pessoa não 
tem família fica em depressão, quando 
arruma um amigo é do mesmo nível. E aqui 
logo pela manhã nos juntamos todos na 
casa , e ninguém julga ninguém , mas veem 
com  palavras de conforto, eu só tenho que 
agradecer a Deus por ter este canto 
abençoado, tomamos café,  almoçamos , 
jantamos e tomamos banho. Aqui somos 
uma família, em busca de um futuro 
melhor.” 

G.O
Atendido pela Madre Teresa

Madre Teresa
 A  Madre Teresa é um Centro de apoio a pessoas em 
situação de rua, para que tenham um pouco mais de 
dignidade, pois na rua muitas vezes elas deixam de existir, 
e a grande maioria só consegue realizar algo em sua vida 
se encontrar ajuda para isso. E nós estamos aqui para que 
isso seja possível. 

 Oferecemos café, almoço, jantar e banho. Porém 
essa não é a única finalidade da casa, ela oferece também 
encaminhamento para tratamento da dependência de 
álcool e drogas, atendimento médico esporadicamente, 
acompanhamento psicológico, palestras motivacionais, 
aulas de artesanato  e  os encaminhamentos necessários 
para retirada de documentos. O funcionamento da casa 
acontece de segunda a sexta das 8h às 21h e aos sábados 
até às 19h30. 

 Grande parte do trabalho é realizado por voluntários 
que  dividem-se em grupos semanais, na organização da 
casa, preparo das refeições, etc.

 

 
A EXPECTATIVA É QUE AS PESSOAS AQUI 

ATENDIDAS TENHAM SUAS VIDAS 
RESSIGNIFICADAS, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO, 

RESPEITO, INCLUSÃO E SERIEDADE NO TRABALHO 
OFERECIDO, ASSIM POSSAM DAR UM NOVO RUMO 

ÀS SUAS VIDAS.
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MAIS DE 

CAFÉS DA MANHÃ

3.000
MAIS DE 

ALMOÇOS

7.000
MAIS DE 

JANTARES

4.000
MAIS DE 

BANHOS 

3.000
MAIS DE 

PEÇAS DE ROUPAS
DISTRIBUÍDAS

2.000

DESDE O COMEÇO DE FUNCIONAMENTO DA CASA JÁ ATENDEMOS MAIS DE 
3.000 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM 2019 CADASTRAMOS QUASE 600 
PESSOAS, QUE APARECEM DE TODA PARTE DO BRASIL E TAMBÉM ALGUNS 

DO EXTERIOR. 

NESTE ANO FORAM SERVIDOS NA CASA:



Dom Bosco
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 A Casa de Guadalupe - Dom Bosco atua na 
formação e capacitação profissional oferecendo cursos 
profissionalizantes gratuitos de Informática Básica, 
Auxiliar Administrativo, Padeiro e Eletricista Instalador, 
os três últimos são de qualificação. Esses cursos têm 
como alvo adolescentes, jovens e adultos carentes, que 
não têm oportunidade de pagar pelos mesmos. Nossa 
escola tem como parceiro o SENAI, que certifica todos 
os cursos oferecidos, corroborando a qualidade dos 
mesmos.

MAIS DE 

ALUNOS CERTIFICADOS
DESDE 2010

3.000
Obs: Muitos alunos interrompem o curso em função de conseguirem emprego

MAIS DE 

ALUNOS CERTIFICADOS
EM 2019

240
MAIS DE 

ALUNOS ATENDIDOS
EM 2019

390



13

   Olá, meu nome é Denilson Rodrigues, sou instrutor de panificação na 
Casa de Guadalupe - Dom Bosco. Tenho imenso prazer em fazer parte dessa 

instituição ‘família’, onde profissionais e colaboradores são ouvidos, trocam 
experiências profissionais e de vida. Um lugar onde, apesar das dificuldades, 
o amor, a solidariedade e a perseverança prevalecem trabalhando na 
formação de novos profissionais e auxiliando os mais necessitados. Só tenho 
a agradecer o lugar e os colaboradores acolhedores, sempre atenciosos. 

Obrigado Deus. Obrigado Casa de Guadalupe.”

Denilson Rodrigues
Instrutor do curso de Padeiro

 Nosso objetivo é preparar os alunos para o 
mercado de trabalho, para que possam concorrer 
em igualdade com aqueles que têm melhores 
oportunidades na vida. Também os encorajamos a 
seguirem seus sonhos bem como a tornarem-se 
seres humanos melhores. 

 Além dos cursos mencionados palestras são 
proferidas, com o objetivo de transmitir informação 
de natureza importante e complementar a grade de 
assuntos tratados em aulas. Nossos alunos 
também realizam visitas técnicas, para conhecer 
“in loco”, aquilo que aprendem na teoria.

 Também são realizados cursos rápidos tais 
como de chocolate, panetone, pâtisserie, e outros.

 NOSSA EXPECTATIVA, ALÉM DO 
APRENDIZADO, É PROPORCIONAR A ELES 

UMA TRANSFORMAÇÃO DE VIDA, QUE 
ENCONTREM MEIOS DIGNOS DE SUSTENTO 

PRÓPRIO E QUE CONSIGAM AJUDAR NA 
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA, BEM COMO 

ALCANÇAREM SEUS OBJETIVOS. 
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SOBRE OS CURSOS
PADEIRO

Carga horária: 160h

 Planeja e executa as operações do processo de fabricação de pães, do 
balanceamento ao acabamento final do produto, de acordo com as 
tendências do mercado no que diz respeito a matérias-primas e 

equipamentos, seguindo normas e padrões de qualidade, higiene, segurança, 
prevenção de acidentes e preservação ambiental.

INFORMÁTICA BÁSICA
Carga horária: 80h

 Capacita o aluno a utilizar o computador para produção de 
textos, planilhas eletrônicas, apresentação gráfica e utilização da 

internet. 

ELETRICISTA INSTALADOR
Carga horária: 160h

 Desenvolve competências relativas a princípios e leis que guiam 
o funcionamento de instalações elétricas residenciais, públicas, 
comerciais e industriais através de instrumentos, ferramentas, 
procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução e 
avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas 

técnicas, ambientais e de segurança.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Carga horária: 160h

 Prepara profissionais para executar serviços de apoio nas áreas de RH, 
finanças, produção, vendas e logística, atender fornecedores e clientes, 

preparar relatórios e planilhas e prestar serviços de apoio e suporte 
administrativos, cumprindo rotinas e processos estabelecidos, dentro dos 

padrões de qualidade requeridos.



Em parceria com a Prefeitura de 
Suzano - SASPE, realizamos 

AULA SHOW DE CHOCOLATE, 
com a participação de 18 alunos, 
aprendendo a produzir ovos de 
chocolate, trufas e bombons. 

Ótima oportunidade e geração de 
renda para Páscoa! 

ENCONTRO EDP SOLIDÁRIA  
um evento promovido pelo 

Instituto EDP, que patrocinará a 
ampliação do atendimento 

realizado na Dom Bosco, com o 
projeto “Trilhando Novos Rumos”.

TIME DE EMPREGO - Parceria 
SASPE de Suzano.

Direcionamento para o mercado 
de trabalho, currículo, dicas de 
comportamento e entrevista...
Nosso agradecimento ao Prof. 
Wilson, por sua dedicação e 

comprometimento!

Nossa obra, que está a serviço 
da vida, iniciou um projeto com 
os alunos da Dom Bosco para 

contribuir com o MEIO 
AMBIENTE de modo que a 

natureza seja preservada. Para 
que cada aluno seja 

protagonista na construção de 
um futuro sustentável, por isso 

foram plantadas 150 árvores 
no entorno de nossa sede.

No mês de dezembro, a Dom Bosco 
promoveu um curso com carga 
horária de 20h de PANETONE E 

CHOCOTONE, para os moradores 
do entorno de nossa escola.
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 Em busca de um 
sonho conheci a 
Dom Bosco que me 
deu a oportunidade 
de  compartilhar 
conhecimento, ensi-
nando um pouco sobre 
o mundo da informática e sua 
importância no mundo.

 Meu nome Guilherme Siqueira 
Rodrigues , presto serviços de instru-
tor há  1 ano e 3 meses. Agradeço 
primeiramente a Deus e também a  
Dom Bosco por acreditar no meu 
potencial, e por me dar a oportunidade 
de  ajudar e ensinar a quem busca por 
oportunidade assim como eu estava.”

Guilherme S. Rodrigues
Instrutor do curso de Informática

 A Casa de Guadalupe - Dom 
Bosco é uma instituição sem fins 
lucrativos que tem como objetivo 
colaborar para uma nova formação 
acadêmica para crianças e adultos nas 
áreas administrativas, informática 
entre outros, para que o perfil 
profissional e o conhecimento 
intelectual sejam aprimorados.”

Quéren Hapeque Gervaes Dias
Ex aluna da Dom Bosco

 A Dom Bosco tem intenção de 
ajudar a comunidade como jovens e 
adultos, com os cursos oferecidos pelo 
projeto, para seu primeiro emprego ou 
para uma nova recolocação no 
mercado.” 

Jeane Marques
Ex aluna da Dom Bosco

MUNDO SENAI
Neste evento nossos alunos 

visitaram o SENAI e participaram 
de uma palestra sobre Mercado 

de Trabalho, apontando caminhos 
para que nossos alunos possam ir 

mais longe e sonhar.



Eventos

 Nossa Festa Italiana aconteceu no dia 26 de outubro de 2019. 
Foi sua quarta edição e, ano após ano, tem crescido em beleza e 
qualidade. Nossos voluntários recebem um destaque especial, pois 
sem eles muito pouco faríamos. Agradecemos à Eliane Morais da 
Ativa Alimentação que esteve à frente da equipe da cozinha e aos 
80 voluntários, que se doaram e fizeram uma festa linda para mais 
de 600 pessoas presentes.
 
 Tivemos como atração musical a presença da Sharon e Banda 
que proporcionou aos presentes uma boa música e para os que 
gostam de dançar razões para não permanecerem sentados.
 

 AGRADECEMOS NOSSOS VOLUNTÁRIOS, MUITOS JÁ 
ESTÃO CONOSCO HÁ 14 ANOS EM NOSSAS FESTAS E 
OUTROS QUE PARTICIPARAM PELA PRIMEIRA VEZ, AOS 
NOSSOS PATROCINADORES E A TODOS OS QUE 
COMPRARAM O CONVITE E ENRIQUECERAM 
ESTA NOITE QUE FOI MEMORÁVEL.

 No dia 19 de maio de 2019 aconteceu nossa tradicional 
COSTELA NA BRASA. Foram servidas mais de 40 costelas 
assadas, 500 quilos de frango e linguiça sem contar com os 
demais itens que fizeram parte do self-service. Uma equipe 
maravilhosa de 160 voluntários, para atender a 1.300 pessoas, 
ao som de Leon Guerreiro e, para finalizar o evento, a 
apresentação da atração principal do dia, o cantor e 
apresentador Cléber de Oliveira da TV Aparecida.

 Nos últimos anos a festa se consolidou e cresceu, 
atingindo no ano de 2018 uma participação de 800 pessoas no 
Sítio Emaús, sede da Obra. O espaço sem dúvida é maravilhoso, 
no entanto, a dificuldade de acesso e estacionamento nos 
motivou a mudar em 2019 para o centro de Suzano, no Bunkyo.
 
 Agradecemos de forma especial aos nossos 
patrocinadores, à Prefeitura Municipal de Suzano, à TV Diário, 
ao Shopping de Suzano, às Lojas Bonanza Country e Rique 
Modas, ao Guaraci da Rádio  Brasil Atual FM, ao Monteiro da 
Lugrid Transportes e a todos que nos ajudaram a realizar mais 
uma grande festa. 

COSTELA NA BRASA

FESTA ITALIANA
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Transparência
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
DE 2019:
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CAMPANHA DE NATAL - CASA DE GUADALUPE
 "A cada bilhete, um gesto de solidariedade!" Este foi o tema da 
Campanha de Natal 2019 da Casa de Guadalupe. Através da 
realização de uma rifa, foram sorteados cinco prêmios, pela 
extração da milhar da Loteria Federal do dia 19/12: 

1 HB20 0Km; 1 Televisão 42'; 1 Smartphone Samsung Galaxy; 
1 Bicicleta com Marchas; 1 Fritadeira Air Fryer. 

 Ao olhar para os resultados, enchemo-nos de alegria, porque 
tivemos o envolvimento de diversas pessoas na compra e venda de 
nossos bilhetes, atitude essa significativa para o desenvolvimento 
de nosso trabalho, ajudando-nos a continuar ajudando. Nosso 
MUITO OBRIGADO pela parceria e apoio! 

Guadalupe
Associação Emaús

Casa de 

A cada bilhete 
um gesto 

de solidariedade! 

1º PRÊMIO
Carro HB20 0Km

2º PRÊMIO
Televisão 42”

3º PRÊMIO
Smartphone Samsung

Galaxy

4º PRÊMIO
Bicicleta com marchas

5º PRÊMIO
Fritadeira Airfryer

Campanha de Natal

DESPESAS

RECEITAS

Despesas com 
Pessoal

435.729,62

Adm/Financeiras
102.764,77 

Transporte
40.352,65 

Outras Despesas
98.247,57 

64%15%

15%

6%

Doações
369.197,03

Eventos
185.958,58 

Outras 
Receitas
94.712,69 

Isenção Contrib. 
Social Usufruida 

58.248,36 

26%

13%

8% 1%

52%

6.777,65 
Bazar



Considerações Finais
 Paz e alegria!

 “Um ano termina e nasce outra vez...” Essa mística é importante e, eu diria, salvadora,  porque se 
olharmos bem, a cada virada de ano civil acontece algo mágico (por isso mística), é como se cada um de nós 
nos últimos dias do ano, chegássemos sem forças e esgotados, desejosos por um recomeço e que na 
verdade é apenas continuidade de mais um dia de nossas vidas, no entanto, no dia 01 de janeiro somo 
invadidos por uma força e energia que nos garante caminhar um ano inteiro. Isso é também o que acontece 
na CASA DE GUADALUPE.

 Em 2019, como vimos nas páginas anteriores, foi de muito trabalho para cada membro da Emaús, os 
consagrados,  colaboradores e voluntários, que juntos atenderam centenas de pessoas e suas histórias de 
vida.  Aqui na Casa de Guadalupe, não é apenas atender mais uma pessoa é cuidar e acolher sua história e 
não passamos por ela sem darmos a nossa contribuição. Cada pessoa em situação de rua, cada dependente 
de substância psicoativa e cada aluno, é alguém que  sobre sua vida temos uma missão, uma 
responsabilidade,  a da transformação. De maneira que esse irmão e irmã possa  ter alguém para caminhar 
consigo e atravessar um trecho de sua jornada  e fazer com que seu horizonte seja ampliado, que possa sair 
da cegueira e ver a vida como não estava vendo, é tirar uma lupa sem foco e dar a esses olhos a possibilidade 
de enxergar e ver a vida sem embaraços e com nitidez. 

 Em 2020 nós, como cada pessoa, iniciamos o ano cheios de energia e  vontade de dar vida plena   à 
Casa de Guadalupe, através do nosso trabalho duro, buscar ressignificar a vida de cada um que estará 
conosco, a partir da nossa própria vida pois somos os primeiros beneficiários dessa ação. Temos como meta 
para as três obras sociais, ações bem distintas e pelas quais manteremos muito foco, porque nosso 
propósito é reduzir a desigualdade social e buscar uma sociedade justa e igualitária. Nos próximos 5 anos 
nossa ação e foco de crescimento será para a Dom Bosco com o objetivo de atingir 1000 alunos. Em 2019 
atendemos 390 pessoas nos cursos de formação e capacitação profissional, para 2020 através do projeto 
Trilhando Novos Rumos e Jovens Esportistas, atenderemos mais 300 alunos através da parceria com EDP e 
a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo, rumo aos 1000 alunos. Na Madre Teresa, teremos a 
implantação do projeto Catadores Avulsos, uma parceria com a Secretaria do meio de Ambiente de Suzano 
e ANCAT - Associação Nacional dos Catadores, para que os catadores de reciclagem que acessam nossa 
casa possam se estruturar e resgatar o valor profissional, para isso serão qualificados e acompanhados.  Na 
Comunidade Terapêutica a meta é qualificar o processo terapêutico com o objetivo de aumentar nossa 
eficiência e eficácia na vida dos atendidos. 

ASSIM, DESEJAMOS QUE VOCÊ, NOSSO INVESTIDOR, DOADOR E PARCEIRO; 
VOLUNTÁRIO E AMIGO, COLABORADOR E ATENDIDO, NOS AJUDEM A 

RESSIGNIFICAR MAIS UM ANO. 
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Maria Alves Viana
Vice-Presidente da Casa de Guadalupe



Parceiros
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PATROCÍNIO: APOIO:



/CasaDeGuadalupe

www.casadeguadalupe.org.br

casa.de.guadalupe

Guadalupe
Associação Emaús

Casa de 

Comunidade Terapêutica e Dom Bosco
Estrada Furuyama, 2974, Rio Abaixo, Suzano.

Telefone para Triagens CT: (11) 4742-1415
Telefone Dom Bosco: (11) 96054-6770

Madre Teresa e Escritório
Av. Armando Salles de Oliveira, 645, 

Pq Suzano, Suzano.
Telefone Administração: (11) 4743-7590
Telefone Madre Teresa: (11) 4759-7931


