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Desde a sua criação, a Fundação Abrinq demonstrou a vocação de organização articuladora, capaz de 
intermediar positivamente a relação entre quem precisa de recursos, meios e conhecimentos e quem dispõe 
deles. Ao nosso trabalho juntam-se muitos parceiros e apoiadores, o que possibilitou o alcance de mais de 7 
milhões de crianças e de adolescentes beneficiados em todo o país, em mais de 21 anos de atuação. 

Acreditamos e comprovamos ao longo de nossa história que somente o esforço coletivo da sociedade 
e o compromisso e ação do poder público, do setor privado e das organizações sociais, podem de fato 
transformar a realidade e as condições de vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes.

O ano de 2011 foi muito significativo para nossa organização, iniciamos implantando a área de Emergência e 
atuando na Região Serrana do Rio de Janeiro levando, para as populações atingidas, atividades baseadas em 
metodologias internacionais que foram desde o socorro imediato até ações de redução de risco de desastre. 

Também intensificamos nossa atuação nas regiões Norte e Nordeste através de um programa que amplia 
o acesso a serviços públicos de saúde, nutrição, educação e proteção e por meio da campanha global 
contra a mortalidade infantil, EveryOne, que no Brasil nomeamos Por Todas as Crianças e tem como objetivo 
reduzir as mortalidades infantil, na infância e materna. Focamos nessas regiões do país, pois, apesar dos 
avanços consideráveis dos indicadores nacionais, persistem enormes desafios, especialmente no alcance de 
populações mais excluídas e desfavorecidas pelas políticas sociais de educação, saúde e assistência.  

Dentre os eventos do ano, destacamos o 2º Congresso Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
encontro que nos permitiu abordar as perspectivas de políticas e medidas de proteção em relação à 
sobrevivência infantil, financiamento para uma educação básica de qualidade e os impactos sociais da Copa 
do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016) do Rio de Janeiro na vida das crianças e dos adolescentes.

Assim como ampliamos nossas áreas de atuação, naturalmente tivemos de ampliar a rede de parceiros 
mobilizados em torno da causa, para conseguirmos expandir nossos programas e projetos. Assim, 
finalizamos o ano com 10 mil doadores apoiando nosso trabalho.

Entendemos que é dever do Estado, da sociedade e da família proteger a criança e o adolescente e garantir-
lhes uma vida digna, saudável e feliz.

Este relatório é reflexo do nosso trabalho e dos resultados alcançados em 2011.

Boa leitura!

Synésio Batista da Costa
Presidente da Fundação Abrinq

Carta do Presidente
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Missão Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.

Visão Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de suas crianças e adolescentes.

Valores ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.

Estratégias
estímulo e pressão para a implementação de ações públicas.
Fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais para prestação de serviços ou defesa de direitos.
estímulo à responsabilidade social diante dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Articulação política e social na construção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Conhecimento da realidade brasileira quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Atuação educação, saúde, Proteção, emergência.

Posicionamentos 
A Fundação Abrinq – Save the Children defende
* educação inclusiva, com garantia de acesso e qualidade em todas as etapas da educação básica (educação infantil, no ensino 
Fundamental e médio);
* a promoção de vidas saudáveis de crianças e adolescentes;
* a corresponsabilidade na Gestão Pública;
*a proteção dos direitos de toda criança e adolescente.

        
A Fundação Abrinq – Save the Children é contrária
* à redução da maioridade penal;
* à redução da idade para o trabalho;
* ao trabalho infantil em todas as suas formas;
* a toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes;
* a qualquer medida ou legislação que venha reduzir os direitos das crianças e dos adolescentes, já assegurados pelo estatuto 
da Criança e do Adolescente (eCA) e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

ISO 9001
A SGS do Brasil (Inmetro e UKAS da Inglaterra) concedeu à Fundação Abrinq pelos Direitos 
da Criança e do Adolescente a certificação ISO 9001 que assegura e comprova a qualidade 
de seus processos de desenvolvimento e gestão de programas e projetos sociais voltados a 
crianças e adolescentes.
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  Mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil expressa a frequência de óbitos de 
crianças menores de 1 ano de idade, para cada mil nascidos vivos. 
o indicador permite estimar o risco de morte dos nascidos vivos ao 
longo do seu primeiro ano de vida.
no ano de 2010 (dado preliminar) a taxa de mortalidade 
infantil do Brasil era de 13,9 óbitos por mil nascidos vivos. Pela 
comparação da informação com o dado de 2000 (21,2), verifica-se 
que o país reduziu em 34,4% os óbitos de menores de 1 ano de 
idade. todas as regiões brasileiras avançaram positivamente no 
sentido de reduzir essa taxa, com destaque para o nordeste, que 
no período considerado diminuiu em 44%.
sob o aspecto geográfico, a região sul possui a menor taxa de 
mortalidade infantil do país (11,4%), seguida pelas regiões 
sudeste (12,5%) e Centro-oeste (13,6%). As regiões nordeste e 
norte possuem os índices mais altos de mortalidade (15,6% e 
17,2%, respectivamente) percentuais acima da média brasileira.
de acordo com o ministério da saúde, a redução da mortalidade 
infantil no Brasil está atrelada a fatores, como: aumento da 
cobertura vacinal da população, elevação da cobertura do  
pré-natal, ampliação dos serviços de saúde, redução da 
fecundidade, melhoria das condições de saneamento, elevação 
da escolaridade das mães e ampliação das taxas de aleitamento 
materno (ministério da saúde, 2011).
Conforme expresso no documento Um mundo para as Crianças, 
para atingir uma das metas relacionadas à promoção de vidas 
saudáveis, o governo brasileiro precisará reduzir a taxa de 
mortalidade infantil para sete óbitos por mil nascidos vivos até 
2015. o alcance dessa meta demandará, dentre outros fatores, 
o desenvolvimento de novas ações relacionadas à melhoria da 
atenção à saúde da gestante antes, durante e após o parto, e aos 
cuidados com o recém-nascido, principalmente ao longo dos seus 
primeiros dias de vida.

A cada dia, morrem no Brasil, uma média de 108 crianças menores de 1 ano de idade (dados 
preliminares, Datasus/MS, SIM, Sinasc*, 2010).

*Dados do Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Mortalidade, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Fonte: Datasus/MS, SIM, SINASC, 2010.  
* Dados preliminares (24/11/2011).

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos 
vivos), segundo as regiões brasileiras, 2010* (%)

 região norte 

 região nordeste

 região sudeste

 região sul

 região Centro-oeste

Brasil: taxa de mortalidade infantil  
(por 1.000 nascidos vivos), 2000 e 2010* (%)

15,6

17,213,6

11,4

12,5

2000                                            2010

21,2

13,9

Fonte: Datasus/MS, SIM, SINASC, 2000 e 2010.  
* Dados preliminares (24/11/2011).
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A taxa de mortalidade de menores de 5 anos é compreendida como 
um reflexo do nível de desenvolvimento socioeconômico do país, 
das condições de infraestrutura existentes, bem como do acesso e da 
qualidade dos serviços de atenção à saúde materno-infantil. Quanto 
melhor forem as condições no país, menor tende a ser a mortalidade 
na infância.
é possível verificar que em 2010 (dados preliminares) a taxa 
média de mortalidade na infância no Brasil foi de 16,3 óbitos por 
mil nascidos vivos. essa taxa é 34% inferior à registrada em 2000 
(24,7). o que constitui indicativo de que o país tem melhorado 
gradativamente as condições de vida de crianças menores de 5 anos 
e ampliado a possibilidades para a sua sobrevivência.

A cada dia morrem no Brasil 127 crianças menores de 5 anos (dados preliminares, Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2010).

Taxa de mortalidade na infância  
(por 1.000 nascidos vivos),  
segundo as regiões brasileiras, 2010* (%)

16,2

no período observado, a região sul apresentou a menor taxa de 
mortalidade na infância (13,3%). Por sua vez, as regiões norte e 
nordeste ainda concentram os piores índices de mortalidade na 
infância, respectivamente, 20,9 e 18,2 óbitos de menores de 5 anos 
por mil nascidos vivos em 2010.
Até o ano de 2010, 46.607 crianças morreram antes de completar 
5 anos de idade no Brasil. desse total, 85% correspondiam à faixa 
etária de menores de 1 ano de idade e somente 15% se referiam aos 
óbitos de crianças entre 1 e 4 anos de idade. isso demonstra a forte  
influência entre a mortalidade infantil e a mortalidade na infância 
e, ao mesmo tempo, permite sugerir que quanto maiores forem os 
cuidados dirigidos à gestante e à criança no seu primeiro ano de vida, 
maiores serão as suas chances de crescer e se desenvolver com saúde.

Brasil: taxa de mortalidade na infância  
(por 1.000 nascidos vivos)  - 2000 e 2010* (%)

20,9

18,2

14,6

13,3

 região norte 

 região nordeste

 região sudeste

 região sul

 região Centro-oeste

Fonte: Datasus/MS, SIM, SINASC, 2010.  
* Dados preliminares (24/11/2011).

2000                                            2010

24,7

16,3

  Mortalidade na infância

Fonte: Datasus/MS, SIM, SINASC, 2000 e 2010.  
* Dados preliminares (24/11/2011).
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  Mortalidade materna

Uma das condições para garantir a sobrevivência e o pleno 
desenvolvimento das crianças é o cuidado com a saúde materna. 
o acesso ao sistema de saúde e a atenção qualificada destinada à 
gestante são capazes de proporcionar uma gestação segura, sem 
riscos à sobrevivência da mulher e do seu filho. Por isso, os dados 
referentes à taxa de mortalidade materna, ao revelarem a proporção 
de óbitos maternos no país, são importantes instrumentos para 
investigação das condições de atendimento ofertadas à parturiente 
pelo sistema de saúde existente. 
é importante salientar que, na maioria das vezes, os óbitos 
maternos são evitáveis, mas isso depende diretamente de um 
bom acompanhamento da saúde da mulher durante a gestação e, 
também, após o parto. entretanto, um fato negativo é que a taxa de 
mortalidade materna no Brasil passou de 52,3 para 64,9 (óbitos por 
100 mil nascidos vivos) entre 2000 e 2009. esse aumento representou 
uma elevação no número de óbitos maternos em aproximadamente 
24% no período.  
As regiões sul e norte elevaram em 2,6% e 8,0% a taxa de 
mortalidade materna no período considerado. Conforme os 

No ano de 2010 morreram, em média, 4 mulheres por dia em decorrência da gravidez
(dados preliminares, Datasus/MS, SIM, Sinasc,  2010).

dados de 2009, a região Centro-oeste apurou um aumento de, 
aproximadamente, 57,9% em relação a esse indicador, seguidas pelas 
regiões sudeste (28,6%) e nordeste (26,5%), sendo que esta última 
ultrapassou o norte como a região com o pior taxa de mortalidade 
materna do país (veja tabela abaixo). 
os óbitos maternos são classificados em diretos e indiretos. os diretos 
resultam de complicações surgidas durante a gravidez, o parto ou 
puerpério (até 42 dias após o parto) em função de assistência médica 
insuficiente e/ou inadequada (intervenção, omissão ou tratamento 
incorreto) e representam mais de 60% do total de óbitos maternos 
registrados no país. As causas diretas da mortalidade podem estar 
relacionadas à hipertensão, à hemorragia, à infecção puerperal e ao 
aborto. Já os óbitos indiretos, decorrem de doenças preexistentes ou 
desenvolvidas durante a gestação, como problemas circulatórios e 
respiratórios.
A reversão desse cenário se faz urgente. e cabe ao governo federal 
ampliar ou definir novas políticas integradas de atenção às mulheres, 
que envolvam desde o planejamento familiar até o atendimento da 
gestante no pós-parto. 

Taxa de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos),  
segundo as regiões brasileiras, 2000-2009 (%)

Regiões Brasileiras 2000  2009
região norte 62,26  67,26
região nordeste 57,66  72,94
região sudeste 48,23   62,10
região sul 53,44  54,86
região Centro-oeste 39,11  61,77
Brasil 52,30  64,96

Fonte: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2000 e 2009.  
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  Desnutrição

A desnutrição pode ser compreendida como um problema social e de 
saúde pública e ocorre quando o organismo não recebe os nutrientes 
necessários para o seu metabolismo fisiológico, devido à falta de 
alimentos ou problemas na sua absorção. A situação pode ser agravada 
em função de diferentes fatores, dentre os quais, a má qualidade da 
alimentação, pela carência de minerais e vitaminas, e por precárias 
condições de saneamento básico, que aumentam a exposição da 
população ao risco de contrair doenças.
Apesar dos avanços nas últimas três décadas, o Brasil ainda possui quase 
32 mil crianças menores de 5 anos em desnutrição grave e 84 mil com 
peso abaixo do esperado para idade (sisvan/ministério da saúde, 2011).
Conforme dados divulgados pelo sistema de Vigilância Alimentar e 
nutricional (sisvan), a partir do monitoramento do estado nutricional 
e do consumo alimentar da população menor de 5 anos, atendida 
pelo sistema único de saúde (sUs), no Brasil, em 2011, 1,2% do total 
de crianças acompanhadas apresentava desnutrição grave (muito 
baixo peso para a idade) e 3,2% do total de crianças acompanhadas 
apresentavam baixo peso para a idade. 
os percentuais verificados nesse último ano são inferiores aos 
registrados em 2010 e 2009, especialmente quanto ao baixo peso (em 
2010, 3,4% das crianças acompanhadas apresentavam baixo peso para 
a idade e, em 2009, eram 3,5%). todos esses dados podem indicar uma 

O país possui 84 mil crianças menores de 5 anos com baixo peso para idade
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan/Ministério da Saúde, 2011 ). 

tendência de redução da desnutrição infantil ou da melhoria na alimentação 
das crianças menores de 5 anos.
entretanto, a condição se aplica parcialmente as regiões norte de nordeste do 
país, que ainda apresentam os piores indicadores relacionados à desnutrição 
infantil.  em 2011, as duas regiões concentravam, aproximadamente, 61% 
das crianças menores de 5 anos em desnutrição grave e 67% das crianças com 
baixo peso para a idade. Ainda de acordo com os dados do sisvan, 5,4% das 
crianças acompanhadas na região nordeste e 3,7% daquelas na região norte 
apresentavam déficits de peso em relação à idade.
A erradicação da desnutrição infantil pressupõe, dentre outros fatores, 
o desenvolvimento de ações que garantam a segurança alimentar da 
população, ou seja, “[...] a realização do direito de todos ao acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis” (Art. 3º da lei 11.346/2006, lei orgânica de segurança 
Alimentar e nutricional). no caso brasileiro, o alcance desse direito implica o 
enfrentamento das desigualdades sociais e regionais existentes no país, como 
forma de retirar da situação de extrema pobreza parcelas ainda numerosas da 
sociedade, que estão submetidas diariamente à fome e à desnutrição.

Prevalência de baixo peso para a idade em menores de 5 anos, Brasil e grandes regiões brasileiras, 2008-2011 (%)

 2008 

 2009

 2010

 2011
Centro-oeste                         nordeste                               norte                                  sudeste                                 sul                                      Brasil

2,7 2,7 2,8
2,5

Fonte: Sisvan/Ministério da Saúde, 2008-2011.

* A avaliação nutricional entre 
menores de 5 anos é realizada 
com base nos parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) 2006.
** A avaliação nutricional 
de crianças de 5 a 10 anos 
é realizada com base nos 
parâmetros da OMS 2007.
*** Os dados se referem aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde, atendidos tanto nos 
estabelecimentos de saúde 
como por profissionais da ESF/
PACS.

4,1 4,1
3,8 3,7
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  HIV/Aids

Conforme dados divulgados pelo ministério da saúde, no ano de 2010 
foram notificados 3,5 casos de Aids no país em menores de 5 anos 
(para um grupo de 100 mil habitantes). esse número é 34% inferior 
ao registrado em 2000, quando se notificaram 5,3 novos casos de Aids 
no Brasil nessa faixa etária. 
Pelo cenário traçado pode-se dizer que o país tem mantido o controle 
da infecção pelo hiV em crianças menores de 5 anos. entretanto, é 
relevante observar que após 2006 houve um ligeiro crescimento na 
taxa de incidência nessa faixa etária, passando de 3,1 novos casos em 
2006 para 3,5 em 2010. 
embora o Brasil possua um programa de combate ao hiV/Aids 
considerado referência mundial no tratamento e atenção dessa 
doença, é necessário que, dentre outros fatores, sejam sempre 
aprimoradas as ações de prevenção e diagnóstico precoce do hiV, 
seja mantido o fortalecimento das redes de atenção, assistência e 

92,7% dos casos de Aids notificados na população menor de 13 anos de idade 
estão relacionados à transmissão vertical do HIV
(MS/Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/Depto. de DST, Aids e Hepatites Virais, 2010).  

Fonte: MS/SVS/Depto. de DST, Aids e Hepatites Virais, 2000-2010 (casos notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom).

Brasil: taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de Aids notificados em 
menores de 5 anos por ano de diagnóstico, 2000-2010 (%)

tratamento à população infectada e que haja uma preocupação 
constante em reduzir a transmissão vertical do hiV. 
os dados divulgados pelo ministério da saúde mostraram, 
também, que 92,7% dos casos notificados na população menor 
de 13 anos de idade estão relacionados à transmissão vertical do 
hiV (a transmissão de mãe para filho durante a gestação, parto 
ou na amamentação). Portanto, o diagnóstico precoce da doença, 
o tratamento e orientação da gestante durante o pré-natal e os 
cuidados durante o parto podem ser ações capazes de evitar ou 
tornar ainda menores o surgimento de novos casos de Aids em 
crianças no país.

2000            2001             2002              2003             2004            2005              2006             2007             2008             2009             2010

3,53,43,5
3,33,1

3,83,8

4,9
5,45,15,3
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  Gravidez na adolescência

no ano de 2010, das 2,8 milhões de crianças nascidas vivas, 
19,3% nasceram de mães de 10 a 19 anos de idade. Percentual 
inferior ao registrado no ano de 2000, quando 23,4% dos 
nascidos vivos diziam respeito aos bebês gestados pelas 
adolescentes dessa mesma faixa etária.
A partir da análise das informações do gráfico, é possível 
constatar que, entre 2000 e 2010, houve uma redução em 
26,5% no número de nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos 
de idade. em acréscimo a essa análise, é relevante mencionar 
que no ano 2000 as mães adolescentes deram à luz 750 mil 
crianças, sendo que esse número baixou para 551 mil nascidos 
vivos no ano de 2010. observa-se no Brasil uma tendência 
decrescente em relação à natalidade, ou seja, a cada ano as 

Por ano, 551 mil meninas entre 10 e 19 anos de idade tornam-se mães
(MS/SVS/Departamento de Análise da Situação de Saúde - Dasis/Sinasc, 2010).

Brasil: percentual de nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos de idade, 2000-2010* (%)

Fonte: MS/SVS/Dasis/Sinasc, 2000-2010.
* Dados preliminares de 2010. Situação da base nacional em 24/11/2011.

19,923,4 23,3 22,7 20,421,121,521,822,2 21,8
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mulheres brasileiras estão tendo menos filhos, o mesmo cenário 
ocorre com as adolescentes, fator que explica os dados do  
gráfico abaixo.
A redução no percentual de mães adolescentes ocorreu em todas 
as regiões brasileiras, sendo mais expressiva no sul e sudeste 
(respectivamente, 32,3% e 32% de redução em relação a  
esse indicador) e menos significativa no norte do país (9,4%  
de redução).
A diminuição no número de mães adolescentes pode ser 
considerada resultado de ações como as campanhas de prevenção 
à gestação precoce e a educação sexual de adolescentes, bem 
como a ampliação do acesso ao planejamento familiar.
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entre 2000 e 2009, o percentual de crianças de 0 a 3 anos de 
idade que passou a frequentar creche quase dobrou, passando de 
9,4% em 2000 para 18,4% em 2009. embora esse aumento possa 
denotar um esforço do poder público para ampliar o acesso a essa 
etapa da educação, o resultado alcançado ainda é tímido diante do 
desafio que já estava colocado para União, estados e municípios: 
matricular, em creches, 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2010. 
esse desafio correspondia à meta para a educação infantil 
presente no Plano nacional de educação (Pne) 2001-2010. A meta 
permanece na nova proposta do Pne e terá como vigência o decênio 
2011-2020. 
Assim como não houve alteração na meta numérica para ampliação 
do acesso à educação infantil, permanecem também as dificuldades 
para enfrentá-las. Como avaliado pelo ministério da educação, 
para matricular 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches até 

3,6 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - Inep/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010).

2020, será necessário que o país aumente de 8,5% para 9,7% o ritmo 
do crescimento anual da taxa de frequência, para que, dessa forma, 
seja capaz de ampliar o número de vagas na educação infantil a uma 
velocidade maior do que a praticada atualmente (Brasil/meC, 2012).
Conforme dados do Censo escolar da educação Básica, divulgados pelo 
inep, em 2011, 1,4 milhão de crianças estava matriculada em creche 
(matrículas iniciais). esse resultado é 8,5% superior ao número de 
matrículas de 2010 e 17% daquele identificado no ano de 2009. Por 
outro lado, estimava-se que em 2010 já havia pelo menos 10 milhões 
de crianças com idade para frequentar a creche.
Ao grande desafio para promover a ampliação do acesso à creche, 
soma-se a necessidade de garantir a qualidade do atendimento e dos 
espaços adaptados às necessidades das crianças de 0 a 3 anos, com 
profissionais qualificados e materiais pedagógicos adequados.

A educação infantil é entendida como a primeira etapa da educação Básica, oferecida em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos e 11 meses de 
idade). essas instituições se caracterizam como espaços públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade em 
jornada integral ou parcial, reguladas e supervisionadas por órgão competente do sistema de ensino.

Creche

Brasil: percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta creche, 2000-2009 (%)

Fonte: Pnad/IBGE, 2000-2009.
Elaboração: Disoc/Ipea.
A partir de 2004 a Pnad passa a contemplar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
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Pré-escola

de acordo com os dados da Pnad/iBGe, até o ano de 2009, 
74,8% das crianças de 4 a 5 anos frequentavam a pré-escola no 
país. A taxa é 45,5% maior do que a verificada em 2000, quando 
51,4% da população dessa faixa etária estava matriculada nessa 
etapa da educação.
de 2005 a 2009 o crescimento da taxa de frequência à  
pré-escola foi de 4,7% ao ano. segundo o ministério da 
educação, se mantido esse ritmo de crescimento, será possível 
ao país alcançar até 2016 a meta de universalizar o atendimento 
escolar da população de 4 e 5 anos. A meta está expressa na 
proposta do Plano nacional de educação 2011-2020.
muito embora o cenário quanto ao acesso à pré-escola se 
mostre positivo no contexto nacional, quando se observa a 
situação para cada um dos estados brasileiros se evidenciam 
realidades muito desiguais. enquanto em estados como Piauí 
e Ceará aproximadamente 91% das crianças de 4 a 5 anos 

Em Estados do Norte, como Rondônia, Acre e Amapá, quase metade das crianças 
de 4 a 5 anos de idade ainda não frequenta a pré-escola 
 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - Pnad/IBGE, 2009).

frequentam a pré-escola, a proporção não ultrapassa 52% nos 
estados do Acre e do Amapá (Pnad/iBGe, 2009).
outro dado preocupante, que demandará ações imediatas por  
parte do poder público, diz respeito ao desigual atendimento 
na pré-escola entre os diferentes grupos de renda (quintos do 
rendimento familiar mensal per capita). de acordo com informações 
levantadas pelo próprio ministério da educação, em 2009, 91,1% 
das crianças pertencentes às famílias de maior renda – os 20% mais 
ricos – frequentavam a pré-escola, por outro lado, essa proporção 
era equivalente a 65,6% para a parcela da população de menor 
renda – os 20% mais pobres (Brasil/meC, 2012).
A redução das desigualdades e o investimento para garantir que a 
expansão do acesso à pré-escola implique uma melhora qualitativa 
do ensino e do atendimento oferecido à população de 4 a 5 anos 
são ações que devem ser consideradas prioritárias nas políticas para 
educação infantil a serem implantadas pelo poder público.

Brasil: percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola, 2000-2009 (%)

 Fonte: Pnad/IBGE, 2000-2009.
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  Ensino Fundamental

de acordo com os dados divulgados pela Pnad/iBGe, ao longo dos 
últimos anos vem sendo mantida a ampliação do acesso de crianças 
e adolescentes ao ensino Fundamental, reforçando a tendência de 
universalização desse atendimento no país.
Conforme representado no gráfico abaixo, em 2009, a taxa de 
frequência líquida de crianças e adolescentes no ensino Fundamental 
era de 95,3%. o indicador revela a proporção de pessoas de 7 a 14 
anos de idade que frequenta escola na série adequada em relação ao 
total da população dessa faixa etária existente no país.

embora, a questão do acesso ao ensino Fundamental esteja 
relativamente equilibrada, estima-se que ainda há, no Brasil, 1,8 
milhão de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos que não sabe ler 
nem escrever. A situação se mostra mais grave nas regiões norte e 
nordeste, nas quais, respectivamente, 10,1% e 11,8% da população 
dessa faixa etária se enquadra em tal realidade (Pnad/iBGe 2009).
A análise dos indicadores sobre a qualidade da educação ofertada no 
país também evidencia alguns problemas que demandam medidas 
urgentes por parte de nossos governantes. os resultados da Prova 
ABC (Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização), exame 
aplicado em 2011 com estudantes que concluíram o 3º ano do ensino 

Estima-se que ainda haja no Brasil 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 7 
e 14 anos que não sabe ler nem escrever
(Pnad/IBGE, 2009).

Fundamental, indicaram que 56,1% desses estudantes aprenderam 
o que era esperado em leitura, 42,8% em matemática e 53,4% em 
escrita. deve-se mencionar que essa realidade é ainda mais crítica 
quando se observa isoladamente os indicadores dos estudantes 
das escolas públicas e daqueles que moram nas regiões norte e 
nordeste do país (ibope, Fundação Cesgranrio, inep, 2012).
observa-se que a região sul possui os melhores indicadores quanto 
à leitura e conhecimentos de matemática, enquanto a sudeste 
apresenta o melhor desempenho na escrita. os piores indicadores 
estão concentrados no norte e nordeste, ambos com resultados 
abaixo da média nacional nos três quesitos analisados.
Persiste, portanto, a necessidade de um avanço considerável em 
relação às políticas de educação, para que se possa garantir maior 
qualidade de ensino no país. o que implica, dentre outros fatores, 
investir na qualificação dos professores, na melhoria gradativa de 
seus salários, na melhoria da gestão escolar, somando esforços 
entre poder público, famílias e comunidade em geral.

Brasil: percentual líquido da população de  
7 a 14 anos que frequenta o Ensino Fundamental  (%)

Fonte: Pnad/IBGE, 2005, 2007 e 2009.

2009

2007

2005

95,31

94,54

94,40
Percentual de alunos que aprenderam o esperado para o  
3º ano (2ª série) em leitura, matemática e escrita, Brasil e  
regiões brasileiras, 2011

 Leitura Matemática Escrita
Brasil 56,1% 42,8% 53,4%
norte 43,6% 28,3% 39,8%
nordeste 42,5% 32,4% 30,1%
sudeste 62,8% 47,9% 65,8%
sul 64,6% 55,7% 61,1%
Centro-oeste 56,8% 50,3% 60,6%

Fonte: Ibope, Fundação Cesgranrio, Inep, 2012. 
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  Ensino Médio

Ainda há um longo caminho a ser percorrido em direção à 
universalização do ensino médio. Por meio do Plano nacional de 
educação (2001 - 2010) o governo federal assumiu o compromisso 
de oferecer vagas que, no prazo de cinco anos (a contar de 2001), 
correspondessem a 50% e, em dez anos (em 2010), a 100% da 
demanda. entretanto, até 2009, apenas 50,9% da população de 15 a 
17 anos se encontrava matriculada no ensino médio.
Com base na análise da taxa de frequência líquida da população 
dessa faixa etária, verifica-se que o percentual de adolescentes que 
frequentavam a escola (em relação ao total da população dessa 
idade) passou de 45,3% em 2005 para 50,9% em 2009, mostrando 
um crescimento de 12,3% nesse período.
deve-se observar que o desafio para ampliação do acesso ao ensino 
médio é ainda maior para os estados que compõem as regiões 
norte e nordeste, nas quais, respectivamente, 39,1% e 39,2% dos 
adolescentes de 15 a 17 anos frequentavam esta etapa da educação. 
os piores indicadores se encontram nos estados do Pará (31,6%), 
Alagoas (33,3%) e Piauí (34,45%). 

Apenas 50,9% da população de 15 a 17 anos frequenta o Ensino Médio
(Pnad/IBGE 2009).

Por sua vez, sudeste e sul são as regiões com os maiores percentuais 
nacionais de população entre 15 e 17 frequentando o ensino médio. 
são Paulo (68,8%) apresenta o melhor indicador dentre os estados 
dessas regiões. os resultados evidenciam as desigualdades regionais 
existentes no país ao mesmo tempo em que são reforçadas pela 
inequidade no acesso à educação.
em 2010, segundo os dados divulgados pelo inep, 10% dos 
estudantes do ensino médio abandonavam a escola antes de finalizar 
os seus estudos (meC/inep, 2010). A taxa é três vezes maior do que 
a registrada no ensino Fundamental. diferentes fatores podem 
contribuir para a evasão escolar, como: as dificuldades vividas pelos 
estudantes durante o ensino Fundamental e a falta de interesse pelo 
modelo do ensino médio (Brasil/meC, 2012)
logo, além da efetivação de políticas que garantam o acesso a 
todos os adolescentes, é necessário que o poder público invista na 
ampliação da qualidade de ensino e promova ações que estimulem a 
permanência dos estudantes na vida escolar.  

Brasil: taxa de frequência líquida  ao Ensino Médio 
da população de 15 a 17 anos (%)

Fonte: Pnad/IBGE, 2005, 2007 e 2009.
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Brasil: taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da  
população de 15 a 17 anos, por regiões brasileiras (%)

 região norte 

 região nordeste

 região sudeste

 região sul

 região Centro-oeste

54,7 39,1

39,2

60,5

57,4

Fonte: Pnad/IBGE, 2009.
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  Registro civil de nascimento

é por meio do registro civil de nascimento que a criança 
passa a existir oficialmente para o estado. esse documento é 
imprescindível para que ela possa ter acesso aos serviços públicos 
essenciais ao seu crescimento e desenvolvimento, sendo eles, o 
acesso à educação, à saúde e à proteção. 
muito embora o registro de nascimento seja um documento 
primordial à cidadania, ainda há um percentual considerável de 
crianças que nascem sem serem registradas no seu primeiro ano 
de vida. 
entre os anos de 2000 e 2009, o país reduziu em, 
aproximadamente, 70% a taxa de sub-registro de nascimento. 
Portanto, diminuiu de forma significativa o número de  
recém-nascidos que completavam o primeiro ano de vida sem 
serem registrados. o sub-registro de nascimento passou de  
21,9% em 2000 para 6,6% em 2010.

6,6% dos recém-nascidos completam o primeiro ano de vida sem serem 
registrados
(IBGE, Estatísticas do Registro Civil 2010).

de acordo com o iBGe, o sub-registro pode ser compreendido como 
consequência da “[...] exclusão social de parcela da população 
brasileira, sobretudo aquela que vive em condições de maior 
isolamento social e geográfico, com níveis educacionais e econômicos 
mais baixos e com menor acesso às informações e aos serviços de 
saúde e de justiça” (iBGe, 2007).
o governo federal vem empenhando esforços para ampliação do 
registro de nascimento. A Campanha de Mobilização Nacional 
pela Certidão de Nascimento, lançada em 2011, tem como um 
de seus objetivos erradicar o sub-registro de nascimento por meio 
da realização de ações de mobilização em parceria com os estados e 
prefeituras do país. Para alcançar tal objetivo, será necessário que a 
ação seja capaz de atingir aquela parcela da população que vive em 
situação de extrema exclusão social, em áreas onde nem sempre a 
atuação do poder público se faz efetiva. 

Brasil: estimativas de sub-registro de nascimento, 2000-2010 (%)

Fonte: IBGE. Estatísticas do Registro Civil, 2000-2010; e Projeto UNFPA/BRASIL.
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  Trabalho infantil

embora o estatuto da Criança e do Adolescente determine que “[...] é 
proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz” (eCA, Art. 60), ainda há no país 1,6 milhão de 
crianças entre 5 e 14 anos de idade ocupada, o que equivale a 4,9% da 
população desse grupo etário.
Conforme apresentado no gráfico abaixo, houve entre 2001 e 2009 uma 
importante redução do trabalho infantil no país. se em 2001, 8,1% das 
crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos estavam ocupadas, o percentual 
diminuiu para 4,9% em 2009. Um declínio estimado em 40%.
são muitos os fatores que determinam o ingresso precoce de crianças e 
adolescentes no mundo do trabalho, dentre os quais, a persistência de 
uma cultura familiar que compreende que o trabalho pode tornar crianças 
e adolescentes mais responsáveis ou maduros – um pensamento que se 
afirma em detrimento da valorização do estudo, do tempo para brincar e 
do convívio social com pessoas da sua idade. do mesmo modo, o trabalho 
infantil ainda está bastante atrelado à vulnerabilidade socioeconômica das 
famílias brasileiras, o que leva inúmeras crianças a trabalhar para complementar 
a renda familiar (rede de monitoramento Amiga da Criança, 2010).

4,3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham 
(Pnad/IBGE 2009).

Conforme dados divulgados pela Pnad/iBGe, em 2009, 67% das crianças e 
adolescentes entre 5 e 14 anos, sujeitos ao trabalho infantil, eram do sexo 
masculino e a maior parte deles, o equivalente a 57,6%, estava ocupada 
em atividades agrícolas. Por sua vez, as meninas representavam 33% das 
pessoas ocupadas e, em sua maioria, realizavam atividades não agrícolas.  
Já os dados para a faixa etária de 5 a 13 anos mostraram que 51% das 
crianças e dos adolescentes ocupados desenvolvem atividades não 
remuneradas com pelo menos uma hora de duração na semana, em ajuda 
a um membro da sua família. outra parcela, 22,4% dessa população, 
era empregada ou trabalhadora doméstica que cumpria uma jornada de 
trabalho remunerada (Pnad/iBGe, 2009). 
Conforme ratificado no documento Um Mundo para as Crianças, cabe 
ao governo federal adotar medidas urgentes para eliminação de todas as 
formas de trabalho infantil. essas medidas devem ser realizadas de maneira 
articulada com os demais entes da Federação de modo que direcionem ações 
e políticas públicas para a erradicação do trabalho e ao mesmo tempo deem 
condições para que crianças e adolescentes passem a frequentar a escola.

Brasil: percentual da população de 5 a 14 anos de idade ocupada - 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009  (%)

Fonte: Pnad/IBGE, 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009.
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  Medidas socioeducativas  

Conforme informações divulgadas pelo Conselho nacional de 
Justiça (CnJ), por meio do Cadastro nacional de Adolescentes em 
Conflito com a lei, havia até junho de 2011 um total de 91.321 
ocorrências de adolescentes em conflito com a lei. desse total, 
29.506 estavam cumprindo medidas socioeducativas.
embora o número seja significativo, em um levantamento realizado 
pela secretaria de direitos humanos da Presidência da república, 
verificou-se a tendência de redução da taxa de crescimento das 
internações no sistema socioeducativo no Brasil. se entre 2006 
e 2007 as internações cresceram 7,2%, entre 2008 e 2009, o 
crescimento foi de 0,43%.
Considerando-se as medidas socioeducativas de restrição e privação 
de liberdade (internação, internação provisória e semiliberdade), 
verificou-se que até 2009 havia uma tendência de redução da taxa 
de crescimento desse tipo de medida no país. Contudo, a partir de 
2010, a tendência de redução foi rompida, após um aumento de 
4,5%. nessa ocasião, o número de adolescentes internados passou 
de 16,9 mil em 2009 para 17, 7 mil em 2010.
Até 2010, 68% dos adolescentes sujeitos à restrição e privação 
de liberdade cumpriam medidas de internação, 22,2% estavam 
em internação provisória e 9,8% em semiliberdade. de acordo 
com a subsecretaria de Promoção dos direitos da Criança 
e do Adolescente/secretaria especial de direitos humanos 
da Presidência da república: “[...] a cultura de inclinação ao 
encarceramento juvenil se revela no posicionamento recorrente 
na jurisprudência brasileira, fundamentada (não na lei, mas) 
numa suposta periculosidade atribuída aos antecedentes dos 
adolescentes” (snPdCA/sedh/Pr, 2010). Apesar das medidas que 
encerram o direito à liberdade ainda prevalecerem, o levantamento 
realizado por essa secretaria já denotou uma importante elevação 
na aplicação das medidas de semiliberdade (com crescimento de 
10% entre 2009 e 2010), que privam parcialmente o adolescente 
do convívio social e possibilitam o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.
  

29.506 adolescentes cumprem medidas socioeducativas no país 
(Conselho Nacional de Justiça, 2011).

Sistema Nacional de  
Atendimento Socioeducativo

Aprovado no dia 20 de dezembro pelo 
Plenário do senado, o sistema nacional 
de Atendimento socioeducativo (sinase), 
regulamenta e padroniza o atendimento 
das medidas socioeducativas 
objetivando promover a ressocialização 
de adolescentes nesse contexto.

dentre os objetivos do novo sistema 
estão uniformizar o processo de apuração 
de atos infracionais e de aplicação de 
medidas socioeducativas em todo o 
país e individualizar a execução das 
ações corretivas, ou seja, considerar as 
peculiaridades de cada adolescente, 
como doenças, deficiências ou 
dependência química. também reafirma 
o princípio da não discriminação do 
adolescente, em razão de etnia, gênero, 
nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual.
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embora haja avanços significativos, no contexto nacional ainda 
há inadequações em relação ao atendimento de adolescentes 
que cumprem medidas socioeducativas, é o que se observa 
nos relatórios do Programa Justiça Jovem, criado em 2010 pelo 
Conselho nacional de Justiça, com a finalidade de realizar uma 
radiografia nacional a respeito da forma como são executadas as 
medidas socioeducativas de internação.
de modo geral, os relatórios apresentam as seguintes violações 
de direitos: superlotação das unidades de internação; precárias 
condições de manutenção e higiene; ausência de Plano individual 
de Atendimento (PiA); denúncias de agressões e tratamento 
degradante; adolescentes internados sem que houvesse decisão 
judicial; ausência de atividades educativas e de profissionalização; 
ausência de defensores públicos para atuar em favor dos 
adolescentes; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas  
em cadeias públicas ou penitenciárias; e carência de servidores  
e de estrutura para funcionamento das varas, implicando  
atrasos processuais.

Além da necessidade de reverter a cultura do encarceramento 
juvenil ou do isolamento como condição para o tratamento, é 
necessário que o estado reavalie, também, as condições em que 
adolescentes que praticaram atos infracionais são atendidos nas 
unidades de internação. desse modo, tornar efetivas as diretrizes 
presentes no estatuto da Criança e do Adolescente (eCA) e no 
sistema nacional de Atendimento socioeducativo (sinase) é 
primordial para assegurar a essa população direitos básicos, como: 
tratamento com respeito e dignidade; acesso à escolarização 
e profissionalização; contato com familiares e amigos, para 
preservar seus vínculos familiares; atendimento por defensor 
público; habitação em alojamentos com adequadas condições de 
higiene e salubridade etc.

Brasil: evolução da privação e restrição de liberdade de adolescentes  
em cumprimento de  medida socioeducativa, 2006 a 2010 (%)

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2011.
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  Violência contra crianças e adolescentes  

de acordo com a secretaria especial de direitos humanos da 
Presidência da república (sdh/Pr), a exploração econômica, a 
negligência, o abandono, o abuso sexual e as violências física e 
psicológica constituem os principais tipos de violações de direitos a 
que são submetidos crianças e adolescentes brasileiros.
Com base no levantamento das denúncias feitas ao disque direitos 
humanos (disque 100), verificou-se que em 2011 (de janeiro a 
março), 37% das denúncias registradas correspondiam à violência 
física e psicológica, 35% à negligência, e 28% à violência sexual. essa 
proporção se manteve nas regiões norte, nordeste e sul do país, porém 
se diferenciou no sudeste e Centro-oeste, onde o total de registros de 
negligência é sensivelmente maior do que os de violência física.
esse mesmo levantamento mostrou que, do total de denúncias feitas 
entre janeiro e fevereiro, o maior número de vítimas de violência foram 
crianças e adolescentes do sexo feminino, que correspondiam a 55,5% 
dos casos, enquanto as vítimas do sexo masculino representavam 
42,1% desse total (2,3% não tiveram o sexo informado).

Entre 2003 e 2011 foram registradas 195 mil denúncias de violência 
contra crianças e adolescentes 
(Disque 100, SDH/PR, 2011).

A proporção por gênero se inverte quando se considera o perfil do suspeito 
por cometer a violência, nesse caso prevalecem aquelas pessoas do sexo 
masculino (52,8%) em relação ao sexo feminino (47,7%)1.
em termos numéricos, crianças e adolescentes do sexo masculino e 
feminino são afetados quase que igualmente por negligência e violência 
física e psicológica. Porém, quando se trata de violência sexual, as maiores 
vítimas (78%) são as do sexo feminino. deve-se elucidar que a violência 
sexual compreende a exploração sexual, o abuso sexual, a pornografia e o 
tráfico de crianças e adolescentes.
A secretaria especial de direitos humanos da Presidência da república, por 
meio do disque 100 (módulo criança e adolescente), realiza a notificação, 
o encaminhamento e o monitoramento das denúncias de violência contra 
crianças e adolescentes. entretanto, os registros não correspondem, 
necessariamente, ao total de casos de violência ocorridos no país. ou seja, 
ainda há inúmeros atos de exploração, negligência, abandono e violência 
cometidos contra crianças e adolescentes que são desconhecidos pelo poder 
público ou não registrados nos órgãos competentes. 

Percentual de registro dos tipos de violência no Brasil e por regiões brasileiras, 2011 (%)
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Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Relatório Disque Direitos Humanos: módulo criança e adolescente, 2011.

  1. Das denúncias registradas, 79% apresentam informações sobre o sexo do(a) agressor(a).
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áREAS dE AtuAção
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Livia Dayane Gomes, 16 anos, 
beneficiada pelo  
Programa Adotei um Sorriso

saúde
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  Programa Adotei um Sorriso

A Fundação Abrinq – Save the Children 
define voluntário a pessoa que, 
motivada por valores de participação e 

solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, 
de maneira espontânea e não remunerada, para 
causas de interesse social e comunitário.
dentistas, fonoaudiólogos, pediatras, 
nutricionistas, oftalmologistas e psicólogos 
doam seu trabalho especializado para crianças 
e adolescentes que, por suas condições de vida, 
nunca tiveram acesso aos cuidados de que 
precisam e têm direito. o trabalho é feito de 
duas maneiras: em seus próprios consultórios 
ou em organizações sociais parceiras, por meio 
de palestras, oficinas entre outras ações. nas 
organizações, todos os profissionais realizam 
procedimentos preventivos e de diagnóstico  
para futuro atendimento clínico por outro 
profissional credenciado.

Selo 
o voluntário do Adotei um Sorriso recebe da 
Fundação Abrinq – Save the Children o selo de 
reconhecimento Voluntário Amigo da Criança que 
pode ser usado no consultório, nas assinaturas de 
e-mail, no site do profissional, no receituário, em 
propaganda e no carro.

Principais realizações em 2011

 Participação no Integração Criança: evento que 
proporcionou ações de assistência,  promoção de 
saúde, cultura e lazer para crianças, adolescentes e 
suas famílias, realizado em Araxá/mG no dia  
12 de outubro, que contou com a participação de 
250 voluntários. 

 Participação na Comissão Julgadora do Prêmio 
Comunidade em Ação 2011, em dezembro, em 
santos (sP).

 realização de evento no Dia Internacional do 
Voluntário, em 5 de dezembro; com participação da 
P&G e a organização social Gotas de Flor com Amor.

saúde

VOLUNTÁRIO
AMIGO DA
CRIANÇA
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 Patrocinador Máster                                                             Colaborador             

Evento Integração Criança 

7.000 participantes 

53 consultas de acuidade visual

73 crianças e adolescentes realizaram ações de promoção da saúde bucal  

2.200 atendimentos odontológicos para crianças e adolescentes

250 voluntários participantes

361 pais e responsáveis presentes às palestras de saúde bucal

Números do Programa Adotei um Sorriso

168 municípios de 23 Estados brasileiros participantes

4.229  profissionais voluntários inscritos

275 organizações sociais participantes

6.175  crianças e adolescentes beneficiados por adoções clínicas

182.313  crianças e adolescentes beneficiados por ações institucionais

108  educadores capacitados para melhorar a qualidade da saúde bucal

Atendo o Renan desde 
os 9 anos. Hoje ele 
tem 18. A gente se 
sente parte da história 
de vida deles, acaba 
criando um vínculo.  
Depois de um curso 
técnico, resolveu fazer 
faculdade, e ligou 
para contar. É como 
eu digo pra ele ‘eu não 
te dou de graça, meu 
pagamento é você 
crescer pessoalmente’.
Dra. Tania E. Santi Castro, voluntária 
do Adotei um Sorriso desde 2002

O que é o 
Programa
Adotei um 
Sorriso
Promove a ação voluntária
especializada para a
melhoria da qualidade
de vida de crianças e
adolescentes. Para tanto
mobiliza profissionais
liberais como dentistas,
nutricionistas, médicos
pediatras, psicólogos,
fonoaudiólogos e
oftalmologistas que
queiram se dedicar
voluntariamente. Conta
com o patrocínio máster
da Copagaz e a colaboração 
da Interodonto.

“
“
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  Projeto Rir e Educar

E m 2011, a oral-B e a 
Fundação Abrinq – Save 
the Children se uniram para 

levar um novo sorriso para muitas 
boquinhas. Pensando em garantir 
a saúde bucal de crianças de 0 a 
6 anos, o Projeto Rir e Educar 
ofereceu tratamento e informação 
de qualidade para crianças de 
baixa renda de cinco municípios da 
região metropolitana de São Paulo 
(osasco, diadema, Santo André, 
Guarulhos e São Paulo).
A oral-B mobilizou dentistas 
voluntários para a prática de 
ações clínicas e institucionais em 
organizações sociais indicadas 
pela Fundação Abrinq – Save the 
Children, que acompanhou todas 
as realizações e desenvolveu 
atividades educativas. 
Além de levar informação e saúde a 
crianças, a oral-B desenvolveu um 
programa de recompensas para 
incentivar a adesão e a participação 
de voluntários. Renata Cristina 
Marra foi a dentista que mais 
realizou ações: ganhou 9 kits, com 
72 escovas personalizadas em cada 
um e recebeu como prêmio
uma viagem a um congresso
internacional de odontologia.

Principais realizações em 2011

 educadores e profissionais de organizações sociais tiveram acesso a links, 
vídeos e metodologias para aplicar em sala de aula, além de muitas dicas 
sobre o tema através do site www.rireducar.com.br.

 dentistas voluntários, por meio de palestras, contribuíram com 
informações importantes sobre os problemas bucais e orientações sobre 
como escovar os dentes corretamente. Além disso, avaliaram as crianças 
para identificar quais precisavam de atendimento clínico.

 Aulas de escovação: atividade prática desenvolvida pelos dentistas 
voluntários, permitindo à criança aplicar os novos conhecimentos e ser 
orientada no ato da escovação.

 o lúdico e a prática: teatro realizado com fantoches ou por educadores 
reforçou a ação de saúde bucal e os cuidados com a alimentação adequada 
que as crianças pequenas precisam ter.

 tratamento gratuito oferecido pelos dentistas voluntários em 
seus consultórios.

 evento especial no dia do dentista.

saúde

Alerta

nas ações realizadas, o Projeto identificou, após avaliação 
odontológica, que uma média de 25% de crianças estava  
com cáries.

outro fator relevante é que as cáries aparecem, em sua maioria, 
nas crianças acima de 3 anos. É importante ressaltar que houve 
crianças abaixo dessa faixa etária que apresentaram “cárie de 
mamadeira”, já comprometendo toda a dentição.
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 Patrocinador Máster                                                                    

Números do Projeto Rir e Educar

3.499 crianças beneficiadas com ações educativas

1.946 crianças participantes das triagens de avaliação odontológica

60 crianças atendidas nos consultórios dos profissionais

49 dentistas voluntários inscritos

44 dentistas voluntários envolvidos em ações

22 organizações sociais participantes

361 pais ou responsáveis que receberam orientação sobre saúde bucal

Orientar a criança 
hoje é criar um adulto 
responsável no futuro.
Emily B. Guzman, dentista  
voluntária do Projeto

O que é o 
Projeto 
Rir e Educar

Iniciativa da marca  
Oral-B em parceria com a 
Fundação Abrinq – Save 
the Children, que tem como 
objetivo promover ações 
educativas e incentivar 
dentistas a adotar crianças 
para tratamento dentário em  
seus consultórios.

““
Dia do Dentista

Em comemoração ao dia do dentista, Cauã Reymond,  
garoto-propaganda da oral-B, o seu dentista, dr. Ronaldo Boccaletti, 
e a odontopediatra e voluntária Amiga da Criança, dra. lucia 
Coutinho, explicaram aos pequenos da organização Gotas de Flor 
com Amor, de forma lúdica, a maneira certa de escovar os dentes e 
como cuidar deles. A ação beneficiou crianças e adolescentes por 
meio das informações de saúde, atreladas a atividades de cultura e 
lazer e à distribuição de escovas de dente.

Fiquei feliz e orgulhoso 
de ver como há 
pessoas que mesmo 
com poucos recursos, 
mas algum apoio e 
muita generosidade, 
conseguem ajudar a 
melhorar a vida dos 
outros. 
Cauã Reymond, garoto-propaganda  
da campanha “

“
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  Programa Por Todas as Crianças

Q ue nenhuma criança com menos de 5 anos morra 
por causas evitáveis. Com esse propósito, a  
Fundação Abrinq – Save the Children apresenta o 

Programa Por Todas as Crianças no Brasil. Realizado pela 
Save the Children em mais de 25 países, o trabalho está 
alinhado com os objetivos de desenvolvimento do Milênio 
(odM) 4 e 5, da organização das nações unidas (onu). 
Embora desde 1990 o Brasil venha avançando na direção 
das metas relativas a esses objetivos, persistem importantes 
desafios, especialmente para redução da mortalidade 
materna e da mortalidade neonatal precoce (período de 0 a 
6 dias de vida).  Ambas dependem da ampliação do acesso e 
melhoria da qualidade do pré-natal, do parto e da atenção à 
saúde da mulher e da criança. 
o Programa promoverá até 2015 campanhas informativas, 
irá mobilizar e engajar a sociedade, realizará ações de 
advocacy junto ao poder público e desenvolverá atividades 
programáticas nas regiões norte e nordeste (onde se 
concentram as taxas mais elevadas).

Principais realizações em 2011

 lançamento do Programa e da Campanha 
durante coletiva de imprensa.

 lançamento de campanha de mídia com peças 
on-line, off-line e em redes sociais: dois filmes (para 
tV, cinema, internet e mídia alternativa), um spot 
para rádio, banner eletrônico, anúncios impressos, 
cartazes e a ação Doe um Amigo no Facebook.

 realização de exposição no raposo shopping 
durante a Semana da Criança.

 realização do Integração Criança: evento que 
proporcionou ações de assistência e promoção 
de saúde para gestantes e crianças de 0 a 12 
anos e suas famílias, bem como orientação aos 
profissionais da área de saúde, educadores e 
familiares, em Araxá (mG).

 realização do especial Crianças do Brasil 
na tV Cultura.

 discussão da problemática com governo federal 
e especialistas em sobrevivência infantil durante o 
2º Congresso Brasileiro dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em novembro, em Brasília.

saúde
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Por Todas as Crianças, em Araxá 

17 bebês realizaram o teste da orelhinha e todos foram aprovados no exame

12 atendimentos pediátricos realizados

100 profissionais de saúde participantes da oficina desenvolvimento da 
Criança até 2 anos

182 atendimentos para gestantes em oficina de farmacinha do bebê, 
oficina de automaquiagem, sessão fotográfica, oficina de shantala e  
drenagem linfática

Números do Programa Por Todas as Crianças

311 participantes do 2º Congresso Brasileiro 
dos direitos da Criança e do Adolescente

9.293 adesões à Campanha Por todas as Crianças no Facebook

80 inserções da Campanha Por todas as Crianças na mídia

O que é o 
Programa 
Por Todas as 
Crianças
Programa global 
desenvolvido no Brasil de 
2011 a 2015, que busca 
somar esforços para o alcance 
das metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) 4 e 5 (Reduzir 
a mortalidade na infância e 
Melhorar a saúde materna, 
respectivamente). Contribuir 
para o alcance desses 
objetivos implica tratar  
de questões relativas ao 
pré-natal (sensibilizar para a 
importância, ampliar o acesso 
e melhorar a qualidade do 
acompanhamento), estimular 
a prática do parto normal 
(ampliar o acesso e assegurar 
a humanização do parto) e o 
aumento dos indicadores de 
aleitamento materno.

Adorei o dia de hoje, 
poderia repetir várias 
e várias vezes. A gente 
aprende tudo sobre o 
bebê! Amei mesmo!
Patrícia de Souza, 21 anos, gestante 
que participou do evento Integração 
Criança, em Araxá

“
“
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A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para 

o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 53.
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Rosana Costa, mãe de Erick Wesley Costa de Oliveira, da  
EMEI Alice Alves Martins, participante do Projeto No Pé da Letra

educação
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  Projeto Creche para Todas as Crianças

E studos atuais apontam que mais da metade 
do potencial intelectual desenvolvido pela 
criança já está estabelecido aos 4 anos de 

idade, sendo a primeira infância, portanto, uma 
fase decisiva no desenvolvimento. E a creche é  
um local ideal para estimular o potencial da  
criança pequena.
Considerando que a atual população de 0 a  
3 anos do país é de cerca de 10 milhões de 
crianças, para que se garanta a matrícula de 50% 
desse grupo (meta do Plano nacional de Educação, 
PnE), será preciso chegar a 2020 com 5 milhões 
de  matrículas – quase 3 milhões a mais do que 
o número atual de crianças que estão fora das 
creches.  A meta do governo federal é construir 
6 mil creches até 2014, contratar quase 500 mil 
professores e melhorar a qualidade das instalações 
e do atendimento.
Para contribuir no enfrentamento desse desafio, 
dever dos governos, a Fundação Abrinq – Save the 
Children, em parceria com o instituto C&A, criou o 
Projeto Creche para Todas as Crianças, uma das 
iniciativas do Programa A Primeira Infância Vem 
Primeiro que conta com a atuação voluntária, em 
âmbito nacional, de uma rede de 82 articuladores 
pela Educação infantil.
os articuladores assumem um importante papel 
local para o enfrentamento da falta de creches 
no país, desenvolvendo ações de mobilização e 
engajamento da mídia, empresários, faculdades 
e universidades, institutos, organizações sociais, 
sindicatos, centrais sindicais, alavancando as ações 
nos municípios e nas regiões que se encontram.

educação

Principais realizações em 2011

  Encontro Nacional de Articuladores que identificou e discutiu os 
resultados (principais ações realizadas), impactos, adesões e os próximos 
passos do Projeto, em são Paulo (sP).

  inclusão de duas creches comunitárias no Fundo nacional de 
desenvolvimento da educação (Fundeb), em são João do meriti (rJ).

  Roda da Leitura, história com fantoche e doação de acervo de livros 
infantis, em resende (rJ).

  seminário A Infância no Contexto Municipal e Mobilização Pública, em 
nova iguaçu (rJ).

  realização do III Colóquio Estadual de Educação Infantil sob o tema 
Política social para a infância. investimento na criança nos primeiros 
anos de vida. Prioridade absoluta, em são José (sC).

  realização do Seminário 21 anos do ECA, em Cuiabá (mt).

  doação do instituto tortuga ao Conselho municipal da Criança e do 
Adolescente (CmdCA) para construção e ampliação de creche, em rio 
Brilhante (ms).

  Ampliação de investimentos na Creche Casulo da Fundação Arte de 
educar Cogente, em Belém (PA), por meio de convênio entre Uniodonto 
de Belém e Unimed de Belém.

  Participação em audiência pública, em Fortaleza (Ce).

  entrega de nove brinquedotecas doadas pela sulAmérica para 
creches dos estados do Amazonas, Bahia, mato Grosso do sul, 
Pernambuco, rio de Janeiro, roraima, santa Catarina e são Paulo, 
beneficiando 1.302 crianças do Projeto.
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  Parceiro institucional                                                                        Colaborador             

Números do Projeto Creche para Todas as Crianças

1.762  crianças beneficiadas indiretamente

860 crianças beneficiadas diretamente

82 articuladores voluntários

27 Estados participantes

40 municípios participantes

860 vagas ampliadas

13 creches reformadas e com adequação de equipamentos 

Como articuladora do 
Projeto Creche para 
Todas as Crianças pela 
Rede Comunitária e 
por ter indicado uma 
creche na área rural, 
dou os parabéns pelo 
empenho e valorização 
do material doado pela 
SulAmérica e  
pela delicadeza 
em arrumá-lo e 
oferecê-lo às crianças 
da comunidade.
Marinêz Simões, representante  
da área rural do município de 
Nova Iguaçu/Rio de Janeiro

O que é 
o Projeto 
Creche para 
Todas as 
Crianças
Desde 2007, contribui 
com a ampliação do 
acesso e a melhoria 
da qualidade do 
atendimento em creches, 
garantindo a educação 
integral e a atenção à 
saúde e proteção para 
crianças de 0 a 3 anos. 
Conta com a parceria 
institucional do Instituto 
C&A e a colaboração  
da Deloitte e do 
Shopping Ibirapuera.

“
“
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  Projeto No Pé da Letra              

Ler vai muito além da decodificação do 
alfabeto, a leitura tem uma função social 
e inicia-se antes da consolidação da 

alfabetização, em outras palavras, a criança lê 
antes mesmo de saber ler. nesse processo, família 
e escola têm um papel fundamental e devem 
somar esforços para estimular nas crianças o 
gosto pela leitura. A Fundação Abrinq – Save the 
Children acredita no potencial da leitura e na 
repercussão de seus benefícios ao longo de toda 
a vida.
leitura por prazer, esse foi o impacto que 
o Projeto No Pé da Letra provocou no 
comportamento leitor de crianças de 0 a 6 anos 
que frequentam Escolas Municipais de Educação 
infantil em Campo limpo, zona sul de São Paulo. 
Para apresentar os resultados do Projeto que se 
encerrou em 2011, um encontro aconteceu na 
sede da Fundação Abrinq e, na oportunidade, 
a sistematização dos resultados pôde ser 
apresentada. É importante ressaltar que todas as 
etapas e resultados do Projeto foram amplamente 
positivos, levando à produção de uma publicação 
(Vide pág. 72).

educação

Principais realizações em 2011

  Visitas de avaliação a todas as escolas envolvidas 
no Projeto.

  sistematização das ações do projeto junto às escolas 
municipais de educação infantil (emeis) que participaram do 
processo de formação em 2009 e 2010.

  encontro de educadores para apresentação da 
sistematização.

  lançamento da publicação No Pé da Letra - Sim, crianças 
podem gostar de ler!
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 Patrocinador Máster                                                             

Números do Projeto No Pé da Letra              

1.818   crianças beneficiadas diretamente 

7.885  crianças beneficiadas indiretamente 

8 coordenadores pedagógicos formados 

24 professores formados 

8 Emeis participantes

O que é o 
Projeto No Pé 
da Letra
Projeto instaurado desde 
2009 com o objetivo 
de fortalecer iniciativas 
que contribuam para 
o desenvolvimento do 
comportamento leitor 
de crianças de 0 a 6 
anos, possibilitando o 
trabalho com práticas 
de leitura em unidades 
de Educação Infantil 
da zona sul de São 
Paulo, SP. Teve como 
patrocinador máster o 
Deutsche Bank.

Na Educação Infantil 
não temos de pedir 
que a criança leia 
e fique quieta. Na 
verdade, aprendi que 
é o contrário, pois 
é exatamente essa 
interação que o livro 
deve proporcionar.
Emei Alice Alves Martins “

“
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  Projeto Jeitos de Aprender
         na Educação Infantil

OProjeto Jeitos de Aprender na 
Educação Infantil teve início, em 
agosto de 2011, com o objetivo de 

qualificar a Rede Municipal de Educação 
infantil com novas práticas na mediação 
de leitura e na metodologia de jogos 
matemáticos, adquirir e/ou ampliar o acervo 
de livros infantis e jogos.
nessa fase, envolveu dez escolas de Educação 
infantil da região do Campo limpo, São Paulo, 
formou 240 profissionais com conhecimentos 
de mediação de leitura e raciocínio lógico, 
beneficiou 4.682 crianças com as novas 
práticas implementadas e envolveu 2.768 
famílias em ações voluntárias e no processo 
de aprendizagem. Em 2012, o Projeto 
continua e outras 13 escolas, da mesma 
região, serão contempladas.

educação

Principais realizações  
em 2011

  Formação dos professores e 
coordenadores pedagógicos nas práticas de 
mediação de leitura e na metodologia de 
jogos matemáticos.

  Aquisição de dez acervos de literatura 
infantil e jogos para desenvolvimento do 
raciocínio lógico, para cada uma das emeis 
participantes.

  divulgação de boas experiências 
nas práticas de leitura e de estímulo à 
introdução matemática.

  realização de encontro com as famílias, 
incentivando a participação no processo de 
aprendizagem das crianças.

  realização do Seminário Jeitos de 
Aprender na Educação Infantil que contou 
com a palestra Concepções de educação 
infantil e diretrizes Curriculares nacionais, 
ministrada pela Profª drª ordália Alves 
Almeida.
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 Patrocinador Máster                         

Números do Jeitos de Aprender na Educação Infantil            

4.682 crianças beneficiadas  

2.768 famílias participantes 

240 profissionais com conhecimentos de mediação de 

leitura e raciocínio lógico  

10 escolas de Educação infantil participantes

14 formações realizadas

1.468 livros entregues 

686 jogos e brinquedos entregues

O que é o Projeto 
Jeitos de 
Aprender na 
Educação Infantil
O Projeto contribui para a 
melhoria das práticas de 
leitura, escrita e raciocínio 
lógico, por meio da 
formação de professores e 
coordenadores pedagógicos, 
e a aquisição de kits 
educativos, compostos 
por livros e jogos de 
raciocínio lógico. Tem como 
patrocinador máster a Bvlgari.                                                                                                                                         
                             

O ponto de partida foi 
o resgate cultural de 
brincadeiras e jogos 
vivenciados por pais 
e educadores quando 
pequenos.
Emei Astrogilda de Abreu Sevilha““
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  Projeto Escola no Campo           

Voltado para a educação ambiental das 
crianças e dos adolescentes da rede 
pública de ensino que moram  

na zona rural, em 20 anos de atuação, o 
Projeto Escola no Campo já atendeu 
mais de 40.594 jovens, que multiplicam 
mensagens sobre a importância de assegurar 
o direito das crianças e dos adolescentes 
à escola. Além disso, combate o trabalho 
infantil, enfatiza o cuidado com o meio 
ambiente, preservação das nascentes, 
reciclagem, a importância de evitar as 
queimadas, desmatamento e conservação 
dos rios para a preservação do planeta para 
as novas gerações.
desenvolvido desde o seu início pela 
Syngenta, a partir de 2009 o Projeto passou a 
contar com ações estratégicas desenvolvidas 
pela Fundação Abrinq – Save the Children. 
o programa didático foi revisado e foram 
incluídos os capítulos Estatuto da Criança e 
do Adolescente e trabalho infantil.  
no Escola no Campo, as crianças e os 
adolescentes são estimulados a transmitir 
o que aprendem para suas famílias e para a 
sociedade em que vivem.  
Em 2011 o Projeto apresentou avanços 
significativos. novos municípios, polos 
e Estados passaram a compor a área de 
abrangência das ações, o que possibilitou  
a ampliação do número de envolvidos  
e beneficiados.

educação

Principais realizações em 2011

  Utilização de novas metodologias nas formações que 
permitiram a elaboração e definição coletiva de todas as 
atividades, estabelecendo tempo e duração das etapas, 
contribuindo e qualificando as práticas dos professores.

  Formação de multiplicadores com o objetivo de capacitar 
representantes das secretarias de educação e/ou escolas  
para que multipliquem a formação a outros profissionais 
da educação.

  desenvolvimento do sistema de monitoramento.

  Produção de Cartilhas do Professor e do Aluno com o 
objetivo de atender à demanda de 30 mil alunos em 2012.
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 Patrocinador Máster                         

Números do Projeto Escola no Campo            

28.338 crianças entre 11 e 14 anos beneficiadas diretamente 

28.000 famílias beneficiadas 

47 formações realizadas  

184 municípios participantes do Projeto 

13 Estados participantes do Projeto

1.010 educadores capacitados 

475 escolas parceiras

184 termos de Cooperação com Secretarias de Educação

148 voluntários

O que é o 
Projeto Escola 
no Campo
Nasceu em 1991, 
por meio da parceria 
da Syngenta com a 
Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, 
para conscientizar 
as novas gerações 
da necessidade de 
preservar o meio 
ambiente. Desde 2009 
conta com as ações 
estratégicas e o  
apoio técnico da 
Fundação Abrinq – 
Save the Children. 
Patrocinador 
máster Syngenta.                                                                                                                                        
                                                         

O meu menino sabe 
mais do que eu. Estou 
aprendendo com ele. 
Esses dias, joguei 
uma lata de coca na 
rua, e ele disse que 
não poderia, pois 
isso estraga o meio 
ambiente. Tive de 
voltar e recolher a lata 
pra jogar no lixo.
pai de aluno, Polo Iraí de Minas/MG

“
“

Taxas de crescimento do Projeto em 2011

82,1% dos alunos foram beneficiados pelo projeto  

24,9%  de professores envolvidos

95,7% de gestores e coordenadores pedagógicos envolvidos 

114,6% de representantes de Secretarias de Educação envolvidos

50,8% de escolas envolvidas

85,7% de Representantes técnicos de Vendas envolvidos

41,5% de municípios envolvidos

38,2% de polos existentes no projeto

84,2% de participação das cooperativas e clientes Syngenta



42

  Projeto Mudando a História          

Na pequena comunidade ribeirinha de nossa Senhora 
de Fátima, a 20 minutos de barco de Manaus, o 
número de crianças e adolescentes fora da escola, 

em 2007, se não era alarmante, podia ser considerado no 
mínimo preocupante. E a perspectiva de dias melhores não 
empolgava nem aqueles que frequentavam as salas de aula: 
entre os que estudavam, poucos já tinham lido um livro na 
vida. Essa situação começou a ser alterada quando o Projeto 
Mudando a História foi implantado no vilarejo.
A Comunidade nossa Senhora de Fátima de Manaus é uma 
das 18 organizações sociais participantes do Projeto na 
capital do Amazonas. desde 2010, o Mudando a História 
fincou suas raízes em Manaus, devido à constatação do 
Programa internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) 
de 2009, que apontou a capital do Amazonas como 
o município com o pior nível educacional entre os 
adolescentes de 15 anos da região norte.
o Projeto desenvolvido de 2001 a 2011, a partir de uma 
parceria com a nokia e a international Youth Foundation, 
teve como proposta oferecer aos jovens a oportunidade 
de atuar como mediadores e multiplicadores de leitura. 
o trabalho envolve primeiramente a identificação e 
recrutamento, nas escolas, de meninos e meninas entre 13 e 
18 anos. devidamente capacitados, eles passam a promover 
atividades em salas de aula ou organizações sociais, sempre 
para crianças menores. os pequenos escolhem um livro, e os 
jovens leem para eles.
uma pesquisa feita pela Fundação Abrinq – Save the 
Children mostra que os participantes do Mudando 
a História correspondem às expectativas de seus 
idealizadores e leem muito mais que a maioria dos jovens 
brasileiros. de acordo com o estudo, eles leram, apenas 
entre os meses de janeiro e junho do ano anterior, quase 
90 livros em média. E mais: os familiares dos mediadores de 
leitura capacitados pelo projeto também estão satisfeitos. 
Aproximadamente 70% deles afirmam que toda a família 
passou a ler mais; e cerca de 90% disseram que o jovem 
começou a ler em casa para outras pessoas – em geral para 
os irmãos mais novos, primos e vizinhos.

educação

Principais realizações em 2011

  4 encontros de formação de educadores.

  6 supervisões com multiplicadores, com a participação 
média de 70 jovens em cada. 

  1 formação de novos multiplicadores, totalizando 81 
novos multiplicadores formados. 

  9 reuniões de monitoramento e fortalecimento dos 
polos regionais.

  Workshop de apresentação do Programa para 
organizações sociais de manaus.

  Celebração do Dia Nacional do Livro Infantil com um 
flashmob e entrega de acervos.

  sessões de mediação de leitura na Ação Global, na cidade 
de manaus.

  evento Leitura na Praça, em comemoração ao Dia 
Municipal da Leitura, em manaus. na ocasião, foram 
espalhados sete postos de leitura em praças da cidade.

  sessões de mediação de leitura na Festa Literária 
Internacional de Paraty (Flip).

  sessões de mediação de leitura na 30ª Feira de Livros do 
Sesc Amazonas.

  organização do III Seminário de Leitura do Projeto 
Mudando a História – Ler para Mudar Histórias. Com o 
objetivo de compartilhar a metodologia e pressupostos que 
sustentam o Projeto, entre eles, a leitura, o protagonismo 
juvenil e o trabalho em rede. e comemorar os 10 anos de 
percurso, conquistas e desafios do Projeto.
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 Patrocinadores Másters                                                                     

Números do Projeto Mudando a História            

81 jovens multiplicadores formados  

756 jovens mediadores de leitura formados 

45 educadores capacitados   

5.890  crianças beneficiadas nas sessões de mediação 

18 organizações sociais parceiras 

21 escolas parceiras 

O que é 
o Projeto 
Mudando a 
História
Faz parte do programa de 
desenvolvimento global 
de jovens para fortalecer 
as habilidades de vida e 
prepará-los para o futuro. 
Criado em abril de 2000, 
a partir da cooperação 
entre a International Youth 
Foundation e a Nokia – 
patrocinadores
másters do Projeto. 
Seu objetivo principal 
é contribuir com o 
desenvolvimento das
capacidades leitoras em 
crianças e jovens, por meio 
da ação do jovem como 
um agente de intervenção 
e transformações sociais 
positivas.

Descobri que todos nós 
podemos desenvolver 
coisas positivas juntos, 
independentemente 
dos contextos culturais, 
sociais e econômicos.
Ramayana Rodrigues de Paula, 
multiplicadora ““

Números totais do Projeto de 2001 a 2011

12.008 jovens mediadores de leitura capacitados   

1.256 jovens multiplicadores capacitados 

130.504 crianças beneficiadas nas sessões de mediação 
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É dever de todos prevenir 

a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente.

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 70.
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Thais Soledade dos Santos, 11 anos, atendida pelo Centro 
de Promoção Social Bororé, da Rede Nossas Crianças

proteção
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  Programa Empresa Amiga da Criança

O  Guia de Sustentabilidade 2011, 
divulgado pela Revista Exame, destacou 
21 empresas como exemplos em 

práticas sustentáveis. destas, nove fazem parte 
do Programa Empresa Amiga da Criança, da 
Fundação Abrinq – Save the Children.
A unilever, considerada pela publicação como 
a Empresa Sustentável do Ano, é Empresa 
Amiga da Criança desde 2004, e desde 
então vem cumprindo seu compromisso 
com a erradicação do trabalho infantil e 
desenvolvendo projetos sociais que respeitam 
o desenvolvimento infantojuvenil. 
também integram o ranking das melhores 
empresas em práticas socioambientais e fazem 
parte do Programa: laboratório Sabin, EdP, 
Elektro, Fibria, itaú unibanco, natura, Philips  
e Suzano.
o que todas essas instituições têm em 
comum? investem recursos em ações sociais 
empresariais voltadas à promoção e defesa 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
em respeito ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente e são reconhecidas como Empresa 
Amiga da Criança. 
o Programa, que existe desde 1995, é um 
instrumento de avanço desta tomada de 
consciência empresarial. Ao assumirem os 
cinco compromissos e serem reconhecidas 
pela Fundação Abrinq – Save the Children, 
aliam os objetivos do setor privado ao conceito 
de investimento social. 

proteção

Principais realizações em 2011

  recadastramento das empresas Amigas da Criança.

  relançamento da campanha Onde Tem Este Selo, Tem Educação 
veiculada, entre agosto e novembro, nas principais emissoras de tV, 
e entre os meses de setembro e dezembro, nas salas de cinemas  
da moviecom.

  A realização de 22 visitas técnicas às empresas que 
participam do Programa nos estados de são Paulo, Alagoas,  
Paraíba e mato Grosso.

  reuniu, em junho, 26 lideranças, na cidade de são Paulo, no 
workshop Qualificação do Investimento Social Privado voltado às 
empresas de pequeno porte.

  organização, em setembro, do workshop Qualificação do 
Investimento Social Privado, dirigido a médias e grandes empresas. 
tema: Como Vamos Melhorar as Condições de Vida de Crianças e 
Adolescentes Brasileiros?



47

O que é o 
Programa 
Empresa Amiga 
da Criança
Engaja o empresariado 
na defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, 
mobilizando e reconhecendo 
empresas que realizam ações 
sociais para a promoção 
e defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.

Os cinco compromissos

1 não explorar o trabalho infantil e não empregar adolescentes em 
atividades noturnas, perigosas e insalubres, respeitando a lei 8.069/90 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

2 Alertar os fornecedores contratados que denúncia comprovada de 
trabalho infantil causará rompimento da relação comercial.

3 Realizar ações de conscientização dos clientes, fornecedores e 
comunidade sobre os prejuízos do trabalho infantil.

4 desenvolver ações em benefício de crianças e adolescentes, filhos(as) 
de funcionários(as) nas áreas de educação, saúde e assistência.

5 Realizar ações sociais em benefício de crianças e adolescentes de 
comunidades, conforme valores estabelecidos pela Fundação Abrinq – 
Save the Children.

Números do Programa Empresa Amiga da Criança

59 novas empresas credenciadas

830 Empresas Amigas da Criança

R$ 3,2 bilhões investidos pelas empresas em ações voltadas para 
crianças e adolescentes

R$ 102,6 milhões destinados pelas empresas aos Fundos de 
direitos da Criança e do Adolescente

297 municípios de 22 Estados brasileiros envolvidos

4.169.459 crianças e adolescentes beneficiados pelas ações sociais 
desenvolvidas pelas empresas em 2011 

Eu estou com a 
Fundação Abrinq 
porque acredito que 
o mais importante 
é nos unirmos a 
outras empresas que 
apoiam, junto a uma 
organização séria, a 
defesa dos direitos 
e o exercício da 
cidadania das crianças 
e dos adolescentes. 
Com orgulho, o Sonda 
Supermercados 
incentiva seus clientes 
e funcionários a 
pensar e, sobretudo, 
acreditar que é possível 
transformar vidas. 
Júlio César Lopes, diretor de Marketing, 
Sonda Supermercados “

“
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  Programa Prefeito Amigo da Criança

O  ano de 2011 representou a celebração de inúmeras 
conquistas no que se refere à qualificação do trabalho 
desenvolvido nos municípios brasileiros, que assumiram 

o compromisso de priorizar a infância e a adolescência em suas 
políticas públicas na 4ª edição do Programa Prefeito Amigo 
da Criança (PPAC), gestão 2009-2012.
Em resposta aos dados informados no Mapa PPAC - Situação 
2009, elaborou-se o Relatório de Recomendações aos 354 
municípios que cumpriram essa etapa do Programa. 
o documento foi estruturado com base na análise de 
indicadores sociais de cada município com o objetivo 
de subsidiar a qualificação dos planos de ação e metas 
relacionadas aos temas: Mortalidade infantil e na infância; 
drogadição, Educação infantil e inclusiva; Violência Contra a 
criança e o adolescente; e trabalho infantil.
Alguns desses temas foram eleitos como prioridades e, assim, 
retomados pelos municípios no Seminário nacional realizado 
em julho, em São Paulo. o evento também abordou o Plano 
nacional dos direitos Humanos da Criança e do Adolescente 
aprovado pelo Conselho nacional dos direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), em abril de 2011. 
Alinhado com essa diretriz e com o foco em sua viabilidade em 
âmbito municipal, o Programa Prefeito Amigo da Criança 
publicou um material de apoio com o passo a passo para a 
elaboração do Plano Municipal para infância e Adolescência 
para o período 2012-2021, com o intuito de estimular os 
municípios a definir metas e ações locais orientadas pelos 
objetivos estratégicos nacionais.
A cartilha é um subsídio prático para o desenvolvimento 
e fortalecimento de políticas planejadas, participativas e 
intersetoriais entre os órgãos da administração pública 
municipal para a promoção conjunta dos direitos da infância e 
da adolescência. 
Caminhando para o encerramento desta edição do Programa, 
os municípios serão avaliados pelos avanços que apresentaram 
no decorrer da gestão 2009-2012 em três categorias: Boas 
Práticas, Reconhecimento Pleno e destaque nacional. o Prêmio 
Prefeito Amigo da Criança será concedido em junho de 2012.

proteção

Principais realizações em 2011

  Seminário Nacional reuniu 600 participantes de 
todas as regiões e estados brasileiros, durante  
três dias, em encontro realizado no mês de julho, em 
são Paulo.

  lançamento da cartilha Plano Municipal para 
Infância e Adolescência – Guia passo a passo.

  envio do relatório de recomendações aos 354 
municípios que cumpriram o preenchimento do  
mapa PPAC – situação 2009. 

  Preenchimento mapa PPAC – situação 2010, que 
incluiu o monitoramento dos aspectos qualitativos do 
desenvolvimento da política em âmbito municipal.

  Fidelização de 90% dos municípios, totalizando 
320 municípios aprovados na terceira etapa do 
monitoramento. 

  total de 959 iniciativas, de todas as regiões do 
país, inscritas na seleção de Boas Práticas da Gestão 
municipal 2009-2012. 

  renovação e ampliação das parcerias estratégicas 
que contribuem para alcançar os objetivos propostos 
pela Fundação Abrinq – save the Children.

  estabelecimento de parcerias entre todos os 
setores estratégicos que discutem, definem e 
executam as diretrizes da política em benefício de 
crianças e adolescentes em âmbito nacional.
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O que é o 
Programa 
Prefeito Amigo 
da Criança
Mobiliza os prefeitos para 
que se comprometam 
a desenvolver políticas 
públicas nas áreas da saúde, 
educação, assistência social 
e garantam recursos no 
orçamento para assegurar 
os direitos e melhorar as 
condições de vida das 
crianças e dos adolescentes 
em seu município.

Números do Programa Prefeito Amigo da Criança

1.566  municípios participantes

98 na região norte

541 na região nordeste

112 na região Centro-oeste

585 na região Sudeste

230 na região Sul 

1 Seminário nacional

26 parcerias Agradeço à Fundação 
pela grande colaboração 
e por caminhar junto 
conosco. Por meio de 
suas experiências, 
contribuiu e contribui 
para a construção de um 
melhor município para 
nossas crianças.
Luciano Belchote Martins, Jequié-BA“

“
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  Programa
          Prêmio Criança

N  a 18ª edição, realizada em 2010, em comemoração aos 20 anos da 
Fundação Abrinq, o Programa voltou a ser bienal. Para tanto, em 
2011, foram elaborados os critérios de participação e desenvolvido 

o material de divulgação do Prêmio Criança 2012.
Podem participar organizações da sociedade civil e empresas que 
desenvolvam iniciativas, consideradas boas práticas, voltadas a crianças 
de 0 a 6 anos, gestantes e parturientes. o projeto precisa ter o foco de 
atuação nas áreas de Educação (Educação infantil), Saúde (mortalidade 
infantil, mortalidade na infância e mortalidade materna) ou Proteção. 
nesse formato, o Programa Prêmio Criança reserva o ano seguinte ao da 
premiação para divulgar os projetos vencedores.
Além disso, desde 2008, também elege uma categoria profissional para 
prestar homenagem àqueles que desenvolvem um trabalho que vai de 
encontro à garantia dos direitos e bem-estar da criança. 

proteção

O que é o 
Programa 
Prêmio 
Criança
O Programa Prêmio 
Criança identifica e 
reconhece boas práticas 
desenvolvidas por 
empresas e organizações 
sociais dando visibilidade a 
iniciativas bem-sucedidas, 
desenvolvidas no Brasil.

Retrospectiva

Existe desde 1989, porém 
em 2002 o foco passou a 
ser exclusivo à primeira 
infância, fase primordial no 
desenvolvimento.

Qualidade no atendimento 
à criança e à gestante são 
fatores importantes para que 
a iniciativa seja considerada 
uma boa prática e divulgada 
à sociedade. Somando-se 
todas as edições, foram 
premiados 68 projetos, 
provenientes de várias 
regiões do país.

Antes do Prêmio 
Criança, vivíamos 
nos perguntando 
se estávamos no 
caminho certo, se 
nosso trabalho era 
mesmo relevante. O 
reconhecimento nos 
deu uma chancela de 
qualidade indiscutível 
e trouxe para a 
equipe de trabalho 
força e motivação 
maiores, pautadas 
na responsabilidade 
que vem junto com o 
reconhecimento.
Claudia Vidigal, Programa Fazendo 
Minha História, premiado em 2009“

“
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  Projeto Presidente 
         Amigo da Criança

O   ano de 2011 marcou o início 
da gestão da presidente dilma 
Rousseff. Portanto, constituiu, 

também, o começo de um novo clico  
de atividades do Projeto Presidente 
Amigo da Criança, desenvolvido pela 
Fundação Abrinq - Save the Children, 
juntamente com organizações sociais 
parceiras, para assegurar o compromisso 
do(a) presidente da República com o 
avanço das políticas voltadas para a 
criança e o adolescente.
Ao longo do ano, coube à organização 
monitorar as primeiras políticas 
implementadas pelo governo federal 
e dar início ao acompanhamento da 
evolução dos indicadores relativos a: 
promoção de vidas saudáveis; acesso  
à educação de qualidade; proteção  
de crianças e adolescentes contra  
maus-tratos, exploração e violência; 
e combate ao HiV/Aids. o processo 
compreende, também, a análise 
do orçamento federal com base no 
levantamento dos investimentos públicos 
na área da infância e da adolescência.
o termo de Compromisso Presidente 
Amigo da Criança assinado pela 
presidente dilma Rousseff reitera as 
metas e objetivos do milênio nas áreas de 
educação, saúde e proteção, expressos no 
documento um Mundo para as Crianças, 
ratificados pelo governo brasileiro na 
organização das nações unidas (onu) 
em 2002.

proteção

O que é 
o Projeto 
Presidente 
Amigo da 
Criança
Criado em 2002, 
compromete o(a) 
presidente da República 
a elaborar e implementar 
políticas públicas voltadas 
à melhoria da situação da 
criança e do adolescente 
no Brasil, garantindo seus 
direitos, de acordo com as 
metas definidas pela ONU.

Principais realizações  
em 2011

  lançamento do III Relatório - Um 
Brasil para as Crianças e os Adolescentes. 
o evento reuniu representantes da 
secretaria de direitos humanos da 
Presidência da república, do Fórum 
nacional dos direitos da Criança e 
do Adolescente, de prefeituras e 
organizações sociais. A publicação 
informa os avanços e desafios das 
políticas para a infância e adolescência 
implementadas na gestão presidencial 
de luis inácio lula da silva (2007-2010). 

  levantamento dos indicadores 
sociais relativos à situação da criança 
e do adolescente no país. A divulgação 
desses dados permite estabelecer um 
parâmetro para compreender quais são 
os desafios que estão colocados para a 
atual gestão presidencial.

  entrega de um documento que 
ratifica os compromissos com o Projeto 
Presidente Amigo da Criança 
diante das problemáticas abordadas 
no 2º Congresso Brasileiro dos Direitos 
da Criança e do Adolescente: focado na 
proteção de crianças e adolescentes 
durante os megaeventos, nos desafios 
da sobrevivência infantil das populações 
mais vulneráveis e ampliação do 
investimento na educação.

Quando a presidente 
da República 
reconhece a 
necessidade de 
tirar 16 milhões de 
brasileiros da pobreza, 
reconhece também 
que entre eles as 
crianças estão em 
maior vulnerabilidade. 
Passados 21 anos 
da promulgação do 
Estatuto da Criança  
e do Adolescente,  
o desafio é 
implementá-lo.
Maria do Rosário Nunes, ministra 
da Secretaria Nacional dos Direitos 
Humanos da Presidência da 
República e presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente “

“
“
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  Programa Nossas Crianças

E  ste é um exemplo de projeto apoiado pelo 
Programa Nossas Crianças, que atua junto 
às organizações sociais em todas as regiões do 

país. Por meio de um processo seletivo, o Programa 
estabelece convênio entre organizações sociais e 
repassa, integralmente, o recurso arrecadado dos 
contribuintes para garantir ampliação de vagas e 
qualificação do atendimento.
Em 2011 ofereceu apoio técnico e financeiro às 
organizações sociais conveniadas com atendimento 
voltado aos eixos: Educação infantil, Erradicação 
do trabalho infantil, Saúde Sexual e Reprodutiva, 
Sobrevivência infantil e na infância, e Violência 
doméstica e Sexual. 
A seleção foi aberta para 18 Estados e ao todo foram 
aprovados projetos de 21 organizações sociais, sendo: 
1 do Acre, 1 da Bahia, 1 do Pará, 2 da Paraíba, 2 Ceará,  
2 do Rio de Janeiro e 12 de São Paulo, que somam 
4.814 crianças e adolescentes atendidos. 

proteção

Principais realizações em 2011

  Ampliação do número de organizações que recebem 
apoio a projetos, conveniando 21 novas organizações em 
um total de 27 no ano.

  Ampliação da rede nossas Crianças de 155 para 
166 organizações sociais.

  realização do 11º Encontro Anual da Rede Nossas 
Crianças, que debateu o tema: 21 anos de Estatuto 
da Criança e do Adolescente e o Papel dos Profissionais 
na Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em são Paulo. Participaram 250 
profissionais de organizações de defesa dos direitos, 
Conselhos e secretarias de Assistência social, saúde e 
educação, além de representantes das organizações 
sociais conveniadas de outros estados. 

  onze encontros mensais da rede nossas Crianças 
com o objetivo de fortalecer as organizações e assegurar 
maior efetividade na garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes atendidos.

  em junho, mês em que se celebra o Combate ao 
trabalho infantil, estiveram presentes aproximadamente 
80 representantes de organizações sociais da rede 
debatendo sobre a Erradicação do Trabalho Infantil e o 
Sistema Único de Assistência Social.

  Encontro de Planejamento da Rede Nossas Crianças 
realizado para elaborar o plano de ações para 2012. o 
evento reuniu 40 representantes de organizações sociais 
que integram a rede. 

“[...] São 90 crianças e adolescentes beneficiados pelo 
projeto. De julho a dezembro, 83 deixaram a situação de 
trabalho infantil [...] O progresso mais significativo elencado 
foi o desempenho escolar comprovado pelo índice de 
aprovação. As crianças e adolescentes evoluíram na produção 
escrita e no hábito da leitura, repercutindo melhoramento nas 
demais áreas de conhecimento. As aprendizagens produzidas 
possibilitaram às crianças e aos adolescentes o conhecimento 
dos prejuízos do trabalho infantil e a oportunidade de praticar 
atividades educacionais, lúdicas e culturais essenciais para o 
desenvolvimento integral preparando-os para tornarem-se 
adultos estruturados com melhores condições de vida [...]” 

Claudineide Santos Souza Lima - coordenadora pedagógica da Associação 
Porteirense de Assistência à Família, Porteiras, CE
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O que é o 
Programa 
Nossas 
Crianças
Repassa recursos para 
que organizações sociais 
ampliem o número 
de vagas, garantindo 
atendimento de 
qualidade para crianças 
e adolescentes.  Realiza 
repasse financeiro, apoio 
técnico, mediação de 
doação de produtos e 
serviços. Mobiliza pessoas 
e empresas, desde 
1993, para que adotem 
financeiramente crianças  
 e adolescentes.

Números do Programa Nossas Crianças

5.194 crianças e adolescentes beneficiados diretamente

61.647 crianças beneficiadas indiretamente

166 organizações sociais participantes da Rede nossas Crianças

27 organizações sociais conveniadas

R$ 1.584.445,29 repassados às organizações conveniadas

46 municípios com organizações participantes
Ampliamos a 
atenção em saúde e 
atendimento social, 
para um trabalho 
que investe no 
fortalecimento 
da  mulher e na 
sua capacidade de 
cuidar de si e de 
suas crianças, muito 
importante para o 
desenvolvimento 
social.
Tâmara Bezerra, assistente social 
responsável pelo projeto Saber 
Criança da organização Instituto 
de Promoção da Nutrição e o 
Desenvolvimento Humano - Ipred“

“



54

Rede Nossas Crianças 
A Rede foi criada em setembro de 1999 com 
a missão de mobilizar, articular e capacitar 
organizações sociais de atendimento a crianças 
e adolescentes para que influenciem as 
políticas nas áreas da infância, da adolescência 
e da juventude, e tenham uma ação 
transformadora da situação de vulnerabilidade 
social dessa população. todas as 166 
organizações da rede são ou foram parceiras 
do Programa Nossas Crianças, desde sua 
fundação em 1993.

Membros do Comitê da Rede 
na gestão 2011 - 2012

Ação Política – Patrícia Cardozo da silva
Centro de Apoio Ação e transformação “oiAeU”

Ação Política – Angela souza de Jesus
Associação educacional e Assistencial Casa do Zezinho

Ação Política – renata ramos
Arrastão movimento de Promoção humana 

Articulação de Parcerias – regina Alves ribeiro
social Bom Jesus

Articulação de Parcerias – Josefa Arruda Barbosa
Centro de Promoção social Bororé

Comunicação – luciana de Assis maciel
Centro Comunitário Casa mateus

Comunicação – magno Carlos maciel
CeC A nossa Casa – Bom Parto

Comunicação – eloneide maria soares sousa
ACm Jabaquara 

Desenvolvimento Institucional – izildinha Gonsalez  
Comunidade educacional de Base sítio Pinheirinho.

Organizações conveniadas 2011

Educação Infantil
 Associação de Apoio a infância e Adolescência - nossa turma,

são Paulo/sP
 Centro de Apoio Ação e transformação “oiAeU”,

 Ferraz de Vasconcelos/ sP 

Erradicação do Trabalho Infantil
 Associação shAlom, Cruzeiro do sul/AC
 Associação Comunitária nova Vida, sapé/PB
 Associação Porteirense de Assistência a Família, Porteiras/Ce
 Pia sociedade de Pe. nicola mazza, João Pessoa/PB

Saúde Sexual e Reprodutiva
 Ação Comunitária do Brasil, rio de Janeiro/rJ
 Aldeia do Futuro – Associação para a melhoria da Condição 

da População Carente, são Paulo/sP 

Sobrevivência Infantil e na Infância
 Associação Comunitária monte Azul, são Paulo/sP
 Associação santarena de estudos e Aproveitamento dos recursos da 

Amazônia (seara), santarém/PA
 Cooperação para o desenvolvimento e morada humana, salvador/BA
 instituto de Promoção da nutrição e do desenvolvimento humano,  

Fortaleza/Ce
 salus Associação para a saúde - núcleos Paulista (Cren), são Paulo/sP

Violência Doméstica e Sexual
 Associação Brasileira terra dos homens,  duque de Caxias/rJ
 lar escola Jêsue Frantz, diadema/sP
 Círculo de trabalhadores Cristãos de Vila Prudente, são Paulo/sP
 Arrastão movimento de Promoção humana, são Paulo/sP
 Associação Cultural Comunitária Pró-morato, Francisco morato/sP
 Associação de Apoio ao Projeto Quixote, são Paulo/sP
 Associação de Apoio as meninas e meninos da região da sé, são Paulo/sP
 Associação são Francisco de Assis – irmãs Franciscanas da Providência

de deus, são Paulo/sP 
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ADML Serviços Médicos S/C Ltda - Instituto Rubem Berta
mais de 70 atendimentos (consulta, exames e cirurgias) com especialistas em 
otorrinolaringologia. 

Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
Projeto Passeio redescobrindo beneficiou mais de 800 crianças e adolescentes com 
atividades culturais e educativas pelas ruas históricas do Centro e Avenida Paulista.

Biblioteca de São Paulo
Cessão de espaço para a reunião mensal da rede nossas Crianças e oficina Letras e 
Harmonia para 50 representantes de organizações sociais. 

CA Technologies
doação de 1.619 cestas básicas para Associação Comunitária monte Azul. 

Cartoon Netwok 
doação de 100 inscrições para crianças, adolescentes e famílias participarem da 
1ª Corrida Cartoon netwook. o kit corrida continha camisetas, cronômetro, brinde 
Cartoon e materiais promocionais. 

Castelo Alimentos S.A.
doação de cinco toneladas de alimentos ao Centro de recuperação e educação 
nutricional (Cren). 

Chaim Produções Ltda.
doação de mais de 2 mil ingressos para os espetáculos Aladim – O Musical, A Gaiola 
das Loucas e Cabaret.

Diorama Produções e Eventos 
doação de 608 ingressos para o espetáculo Novinha em Folha. 

Elo3 Integração Empresarial
doação de 90 ingressos para o espetáculo É Proibido Miar beneficiando duas 
organizações sociais.

Fundação Abiótica pelo Direito de Enxergar Direito
mais de 80 crianças e adolescentes contemplados com a doação de óculos.

Fundação Bienal
Curso de Formação em Arte Contemporânea para 20 profissionais das  
organizações sociais.

Fundação Osesp
doação de 379 ingressos para os Concertos Matinais da sala são Paulo. 

HSBC Brasil
doação de 20 ingressos para o espetáculo Universo Casuo, protagonizado pelo 
principal clown e o único brasileiro integrante do Cirque du Soleil.

Instituto de Moléstias Oculares Dr. Virgílio Centurion (IMO)
mais de 100 consultas e exames oftalmológicos. 

Instituto ABAD e Tenda Atacadista
doação de 500 kg de chocolates em barra para confecção de bombons e ovos de 
Páscoa para atividades educativas com as crianças, adolescentes e famílias. 

Instituto Callis
Capacitação de 25 profissionais, de 12 organizações, com a oficina  
de Contadores de História.  

Klin Produtos Infantis Ltda
Com a Campanha Compra Solidária, a Klin doou 465 pares de sapatos infantis.

Marcus Vinicius Casa de Cinema e Televisão 
doação de 330 ingressos para o espetáculo infantil Ervilha Sapos Júnior.  

Nestlé Brasil
doação de mais de 950 cadernos universitários e 3.130 pratos plásticos.

Rede Extra de Supermercados
doação, em parceria com a disney, de um caminhão com 7 mil itens (de material 
de limpeza e higiene a brinquedos) para 400 crianças do Centro de Promoção 
social Bororé, além de doação de cestas básicas durante 12 meses  
para as famílias.

Rede Moviecom 
doação de mais de 850 ingressos para a sessão especial do filme A Era do Gelo 3.

Shopping Raposo Tavares
Crianças de seis organizações sociais se apresentaram durante exposição de fotos 
que ilustrou a trajetória dos 21 anos de atuação da Fundação Abrinq.

Sonda Supermercados
doação de 39 mil itens (entre agasalhos, livros e brinquedos) a  
27 organizações sociais. 

Teatro Bradesco
doação de mais de 400 ingressos para os espetáculos Tholl - Imagem e Sonho, 
Disney Live! As Mágicas de Mickey, As Bruxas de Eastwick, e da São Paulo Cia. 
de Dança. 

Vanish em Ação – Reckitt Benckiser
doação de 13.400 peças de roupas, 20 ferros de passar e 10 máquinas de lavar.  

Vira Festa Shows e Eventos
o espetáculo O Mágico de Oz foi assistido por mais de 300 crianças e adolescentes.

Doações para a Rede Nossas Crianças

Algumas das doações encaminhadas em 2011 às organizações sociais que compõem a Rede nossas Crianças.
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  Programa Criança com
         Todos os Seus Direitos

C  om a parceria 
firmada com 
a Save the 

Children, em 2010, 
a Fundação Abrinq 
passou a coordenar as 
ações do Programa 
Criança com Todos 
os Seus Direitos com 
objetivo de minimizar os 
problemas enfrentados 
pelas comunidades do 
Semiárido nordestino 
em ter acesso a serviços 
públicos de saúde, 
nutrição, educação  
e proteção para as  
suas crianças.
lançado em 2010, o 
Programa, que tem como 
principal cofinanciador 
a Comunidade Europeia, 
apoia autoridades 
locais e atores não 
governamentais na 
promoção de políticas 
públicas integradas que 
resultem na melhoria 
das condições de vida 
da primeira infância. 
Além de buscar ampliar 
a participação dos 
familiares e membros da 
comunidade na garantia 
dos direitos das crianças.

                                                                                 
                                                          Cofinanciamento                                                                    Colaboradores

proteção

Principais realizações em 2011
  Conclusão do curso sobre Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, realizado em parceira 

com a Universidade Federal do Vale do são Francisco, com participação de 444 profissionais do 
Programa mãe Coruja Pernambucana e das áreas de saúde, educação e assistência social que 
trabalham com crianças menores de 5 anos na rede pública municipal ou estadual.

  Formação de 15 grupos de multiplicadores da metodologia Também Sou Pessoa. o trabalho 
agregou 177 profissionais, que aplicaram a metodologia em 3.500 famílias, visando facilitar uma 
interação positiva entre adultos e crianças.

  revisão de práticas educativas de 14 escolas, das quais sete são escolas indígenas e 
duas quilombolas.

  implementação de quatro hortas escolares nas escolas piloto, melhorando a alimentação escolar.

  instalação de 14 cantinhos de leitura ampliando o acesso das crianças à leitura literária.

  Participação de 285 famílias em oficinas nas escolas sobre educação nutricional, Proteção, 
educação infantil, entre outros temas, promovendo uma maior integração entre família e escola.

  realização de duas Feiras temáticas nos municípios de salgueiro e ipubi, com a participação de 
aproximadamente 1.700 pessoas.

  Capacitação de 270 autoridades locais e representantes da sociedade de 19 municípios na 
liderança para elaboração dos Planos municipais pela Primeira infância.

  Capacitação de 51 conselheiros de direitos para levar a pauta da Primeira infância para os 
conselhos setoriais.

  intercâmbio entre Brasil e Peru no âmbito de políticas públicas bem-sucedidas. 

  Fóruns locais, nacionais e regionais fortalecidos em sua atuação pela primeira infância. em 
especial nas áreas do direito à educação, Financiamento Público da educação infantil, discriminação 
na educação e Campanha pelos Bons tratos.

  Com o patrocínio de dettol, sabonete bactericida da rB, criou-se uma Causa no Facebook. 
Para cada pessoa que aderiu à Causa do Desafio Solidário Brasil 2011, foram doados r$ 0,50 para a 
Fundação Abrinq - save the Children. 

  membros da save the Children UK e doadores do Programa Criança com Todos os Seus 
Direitos visitaram Petrolina e outros municípios da abrangência do Programa.
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                                                          Cofinanciamento                                                                    Colaboradores

O que é o 
Programa 
Criança com 
Todos os Seus 
Direitos
Direcionado para o 
desenvolvimento da 
primeira infância, 
integrando as áreas 
de saúde, educação e 
proteção integral à criança. 
Até 2015, pretende 
alcançar 36 municípios 
do Semiárido Nordestino, 
beneficiando mais de 50 
mil crianças.

Números do Programa Criança com Todos os Seus Direitos

19 municípios em que o Programa está presente

444 profissionais capacitados em desenvolvimento 

integral da Primeira infância

7.086 crianças das áreas urbanas e rurais, quilombolas e indígenas 

acessando serviços integrados de atenção à primeira infância, por meio das 

ações ligadas ao Programa Mãe Coruja Pernambucana, aos Centros Municipais 

de Educação infantil e a outros programas públicos locais

3.500 famílias conhecendo mais sobre saúde, nutrição, educação, proteção e 

desenvolvimento psicossocial da primeira infância

1.700 famílias participaram de atividades comunitárias sobre atenção 

integral à primeira infância

8 parcerias

Por meio do 
Programa passamos 
a ter um olhar bem 
especial para com 
as crianças Truká. 
Ele nos mostra que 
podemos educá-las 
de forma carinhosa 
sem maltratá-las, 
respeitando-as,  
e nos orienta 
enquanto pais.
Edilene Bezerra Pajeú, Pretinha, 
membro da Organização dos 
Professores Indígenas Truká e da 
Comissão Nacional de Educação 
Escolar Indígena e articuladora 
geral do povo Truká “

“
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e Justiça para Crianças, Adolescentes e Jovens

1 Estado em que está presente – Pernambuco

3 municípios em que está presente 

2 organizações parceiras

10 instituições de atendimento e justiça

900 crianças e adolescentes beneficiados por atendimento direto 

3 eventos

  Projeto É de Direito, Proteção e Justiça 
para Crianças, Adolescentes e Jovens  

O Projeto É de Direito, Proteção e Justiça para 
Crianças, Adolescentes e Jovens, realizado em 
Recife, trabalha em parceria com o Centro dom 

Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec) e o 
Conselho Estadual de defesa dos direitos da Criança e do 
Adolescente de Pernambuco (Cedca). Essas organizações 
têm acompanhado o processo de municipalização do 
atendimento de crianças e adolescentes no Sistema  
de Proteção, garantido no Estatuto da Criança e  
do Adolescente.
Embora hoje quase toda a população infantojuvenil 
abrigada já esteja em instituições municipais, ainda há 
oito abrigos que se encontram sob a responsabilidade 
do Estado. Hoje, quatro desses estão integrados às 
estratégias de qualificação do atendimento do Projeto 
É de Direito, Proteção e Justiça para Crianças, 
Adolescentes e Jovens da Fundação Abrinq – Save 
the Children.
Com início em 2011, as ações do Projeto contemplam dez 
instituições de atendimento e justiça nas comunidades de 

proteção

Peixinhos (olinda), Santo Amaro (Recife) e Prazeres 
(Jaboatão dos Guararapes). Giram em torno da 
elaboração e implantação de ferramentas para o 
monitoramento e qualificação de profissionais nas 
instituições, além da implantação do atendimento 
alternativo à internação de adolescentes com 
objetivo de apoiar a reinserção social. 
Em 2011, a consolidação de parcerias permitiu 
influenciar no processo de reordenamento 
institucional que está em andamento, com o 
objetivo de cumprir, em nível local, o Plano nacional 
de Promoção, Proteção e defesa do direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar  
e Comunitária.
Além disso, uma das principais realizações foi a 
compilação e sistematização de dados relevantes 
sobre o Sistema de Atendimento e Justiça, 
descrevendo o cenário da violência contra crianças 
e adolescentes no Estado de Pernambuco, tendo 
como referência as comunidades que participam.
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O que é o 
Projeto  É 
de Direito, 
Proteção e 
Justiça para 
Crianças, 
Adolescentes 
e Jovens 
O Projeto tem como objetivo 
garantir o cumprimento das 
normas e padrões – com 
foco específico na violência 
contra crianças e adolescentes 
– em dez instituições de 
atendimento e justiça na 
Região Metropolitana de 
Recife (PE).

Principais realizações em 2011

  lançamento do Projeto aos gestores públicos, onGs, conselhos tutelares e 
lideranças comunitárias. 

  Qualificações de 50 profissionais das instituições do sistema de Justiça Juvenil em 
Pernambuco - parceria com o Cendhec e a Universidade rural de Pernambuco.

  encontro sobre Justiça restaurativa, em recife, com a participação de 45 pessoas.

  Audiência com a ministra maria do rosário nunes, na secretaria especial dos direitos 
humanos, para discutir fatos que caracterizam o não cumprimento pelo poder público, 
em Pernambuco, do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. também foram discutidos os resultados 
do Relatório do Conselho Nacional de Justiça.

  reuniões com a secretaria estadual de Articulação social (seas), a Gerência de Prevenção 
e mediação de Conflitos (GPmC) da secretaria de direitos humanos e a secretaria da Criança 
e da Juventude, para discutir o processo de reordenamento institucional relacionado ao 
sistema de Proteção em Pernambuco, que engloba instituições de acolhimento de crianças e 
adolescentes vítimas de violência, negligência ou abandono.

  monitoramento do processo de municipalização que definirá um novo funcionamento 
para o sistema de Proteção. 

  Apresentações mensais de diagnósticos e experiências relacionados aos 
sistemas de Proteção e Justiça e para a articulação de ações voltadas ao fortalecimento do 
sistema de Garantia de direitos da Criança e do Adolescente com instituições parceiras.

  Participação no 5º Encontro Regional da Rede Não Bata, Eduque – articulação preliminar 
para a constituição do comitê regional local que atuará na mobilização social e na incidência 
política, para a eliminação dos castigos físicos contra crianças e adolescentes.

  encontros com membros das Varas da infância e Juventude de Pernambuco, com o 
objetivo de construir articulações para melhorar os processos de monitoramento dos casos 
de violência institucional. 

  Parceria com o tribunal de Justiça de Pernambuco para criar um centro de estudos sobre 
justiça restaurativa e estruturar uma ação conjunta nas comunidades que são do projeto. 

  Participação na Audiência Pública, sobre os 21 anos do estatuto da Criança e do 
Adolescente e do relatório do Conselho nacional de Justiça, convocada pela Comissão 
de Cidadania e direitos humanos da Assembleia legislativa do estado de Pernambuco. o 
encontro foi motivado por uma série de denúncias em relação à situação de violação de 
direitos de adolescentes e jovens em cumprimento de medida de privação de liberdade. 

Compreendendo 
o passado, posso 
entender por que o 
presente se configura 
de tal maneira, tendo 
mais capacidade para 
compreender como se 
apresenta a infância 
e a adolescência 
na atualidade, me 
capacitando nas 
minhas intervenções 
diárias.
aluna do Curso de Formação para 
Profissionais de Instituições de 
Atendimento, Segurança e Justiça  
da Área da Infância e Juventude 
em Pernambuco “

“
 Cofinanciamento   
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A criança e o adolescente 

têm direito à liberdade, 

ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento 

e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e 

nas leis.

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Art. 15.
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Maria Eduarda da Silva, 11 anos,  
atendida no Espaço Seguro de Teresópolis

emergência
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  Por Que as Crianças São Prioridade?

Crianças de diferentes idades têm necessidades 
próprias, que nem sempre são compartilhadas 
com os adultos, e podem ser afetadas de forma 

particular, dependendo das características do seu 
ambiente. Essa é a principal razão para que sejam 
consideradas prioridade em uma situação  
de emergência.

Baseada nas metodologias internacionais da Save 
the Children, que vão desde o socorro imediato até 
atividades 12 meses após a catástrofe, a atuação 
da Fundação Abrinq – Save the Children na Região 
Serrana Fluminense foi a primeira iniciativa na área de 
Emergência no Brasil. 

Em janeiro de 2011, a Região Serrana do Rio de 
Janeiro sofreu o maior desastre ambiental do Brasil, 
com aproximadamente 900 mortes registradas nos 
municípios de Petrópolis, teresópolis, nova Friburgo, 
Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto.

Em parceria com a Care Brasil e a Comissão Europeia 
- Ajuda Humanitária e Proteção Civil, o Projeto de 
Resposta à Emergência foi criado para proteger, 
durante seis meses, aproximadamente, 250 crianças 
em Espaços Seguros. Foram beneficiados, com a ajuda 
de inúmeros parceiros empresariais,  cerca de 9 mil 
crianças e jovens com a doação de kits escolares para 
contribuir com a volta às aulas nos três municípios 
mais afetados.

o Projeto foi um sucesso e contou com a participação 
e parceria das Secretarias de Educação que, em 
contrapartida, cederam professores e funcionários 
treinados para coordenar e atuar nos Espaços Seguros 
e trabalhar na distribuição dos kits escolares. 

emergência

E no segundo semestre de 2011, com o objetivo de 
fortalecer as comunidades e autoridades locais com 
informações, técnicas e ferramentas que os auxiliem a 
prevenir e minimizar os efeitos dos desastres naturais, 
teve início o Projeto de Redução de Riscos de 
Desastres com apoio da Comissão Europeia - Ajuda 
Humanitária e Proteção Civil. 

Até dezembro de 2011, foram treinados 94 
estudantes e 10 professores dos municípios de 
Petrópolis, teresópolis e nova Friburgo. As ações de 
capacitação serão retomadas junto com o calendário 
escolar de 2012, quando será realizada a replicação de 
conhecimentos e práticas de preparação e prevenção 
para aproximadamente 1.600 jovens desses 
municípios e será entregue o Manual de Formação 
dos Jovens líderes da Região Serrana.
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Sobre a atuação 

Projeto Espaço Seguro
Espaço em que as crianças 
podem participar de atividades 
lúdicas e educativas organizadas 
com o objetivo de compartilhar 
experiências, aprender e 
expressar sentimentos ao  
mesmo tempo em que 
reconstroem suas vidas em 
situações de emergência. 

Projeto Retorno Escolar
Desenvolvido para que as crianças 
tenham asseguradas as mínimas 
condições de retorno às atividades 
escolares em uma situação de 
emergência, para que o processo 
educacional não seja prejudicado  
ou interrompido.

Principais realizações em 2011

Região Serrana do Rio de Janeiro

  doação de dois caminhões de brinquedos.

  Por meio do Programa Resposta à Emergência, implantou-se sete espaços 
seguros via doação da save the Children reino Unido e echo-Care (Comissão 
europeia para Ajuda humanitária).

  Por meio do Projeto Retorno Escolar, distribuíram-se aproximadamente 9 mil 
kits escolares, doados em parceria com o deutche Bank, a hP, a Bayer e a rio tinto.

  Foram encaminhadas dez crianças atingidas pela situação de emergência para os 
serviços de proteção social.

  o Projeto de Redução de Riscos de Desastres teve início para prevenir e 
fortalecer a capacidade de resposta das comunidades e governo das cidades de 
Petrópolis, nova Friburgo e teresópolis, devido aos desastres. Foi desenvolvido com 
apoio das autoridades locais: defesa Civil, Cruz Vermelha e serviço Geológico do 
estado do rio de Janeiro (drm). Conclusão prevista para outubro de 2012.

Pernambuco

  implantação do Programa de Resposta à Emergência em Água Preta, 
após as fortes chuvas ocorridas durante o mês de maio de 2011. em parceria com a 
organização Bagulhadores do mió, capacitou 200 professores e criou nove Espaços 
Seguros, que atenderam 4.472 crianças.

São Paulo

  instalação do espaço seguro na Favela do moinho. devido a um incêndio na 
favela, montou-se o Espaço em um abrigo municipal, na zona oeste da cidade de são 
Paulo, para atender aproximadamente 30 crianças.

                                                          Patrocinadores                            

COMISSÃO EUROPEIA

Ajuda Humanitária e Proteção Civil

Ao longo de três meses
cuidamos das crianças 
procurando acima
de tudo ajudá-las a
restaurar a confiança
em si próprias e a
fortalecer suas 
esperanças num 
melhor amanhã.
Helen Sueli de Souza,  
gestora do Espaço Seguro de Petrópolis“

“
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inFluênCiA nAS 
PolÍtiCAS PúBliCAS
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  Defesa de Direitos da 
Criança e do Adolescente

A Fundação Abrinq – Save the Children tem 
como principal finalidade a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, como 

definidos na declaração universal dos direitos da 
Criança, promulgada pela organização das nações 
unidas (onu), pelas disposições pertinentes da 
Constituição do Brasil, pela lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e 
demais normas legais.
A atuação na defesa dos direitos da criança e 
do adolescente é fundamental para atingir a 
aspiração da Fundação Abrinq – Save the Children 
de alcançar um número radicalmente maior de 
crianças e garantir que o resultado do seu trabalho 
seja assegurado por meio de mudança das políticas 
relacionadas à garantia e promoção dos direitos da 
criança e do adolescente brasileiros.
Como parte da sua estratégia institucional, a 
organização trabalha para ser a “voz” das crianças, 
aproveitando seu conhecimento especializado em 
políticas, reconhecida experiência na área, parcerias 
estratégicas e reputação. 
A defesa dos direitos, de acordo com a definição 
que está sendo adotada pela Fundação Abrinq 
e pelos demais membros da Save the Children, 
é um “[...] conjunto de atividades organizadas 
para influenciar práticas e políticas, tanto 
governamentais quanto institucionais, a fim de 
atingir alterações positivas e duradouras para a vida 
das crianças e adolescentes”.
o objetivo principal da defesa de direitos da 
Fundação Abrinq – Save the Children é promover 
as prioridades estratégicas da instituição, 
contribuindo para a alteração de políticas que 
ajudem a gerar resultados efetivos para um número 
substancialmente maior de crianças e adolescentes.
Em 2011, intensificou-se o trabalho de incidência 
política para defesa dos direitos da Criança e do 
Adolescente, com parlamentares, representantes 

do Poder Executivo e outras partes interessadas, a 
fim de criar o ambiente geral, a disposição política 
e os recursos para programas e políticas que 
beneficiem crianças e adolescentes, garantindo os 
direitos que lhes são assegurados. 
na atuação junto ao Poder legislativo realizou-se, 
e continuará a ser, o acompanhamento sistemático 
dos projetos de lei em tramitação – atualmente 
estão sendo discutidos no Congresso nacional 146 
projetos de lei que tratam de temas relacionados 
à criança e ao adolescente. Foram promovidas 
reuniões com parlamentares para discussão de 
alguns desses projetos e possíveis intervenções 
para aprovação ou arquivamento. Como exemplo, 
destacam-se a proposta de emenda à Constituição 
que trata da redução de idade para o trabalho 
(PEC 18/2011), o Plano nacional da Educação 
para 2011/2020 (Pl 8035/2010) e a articulação 
da Fundação Abrinq – Save the Children para a 
aprovação do Sistema nacional de Atendimento 
Socioeducativo – Sinase (PlC 134/09). (leia mais  
na pág. 67)
Com o objetivo de instituir um debate qualificado 
sobre temas tão importantes para as crianças 
e adolescentes de nosso país, aconteceu o 2º 
Congresso Brasileiro dos direitos da Criança e 
do Adolescente. o evento abordou três temas 
primordiais para a defesa de direitos de crianças 
e adolescentes: sobrevivência infantil, proteção 
perante os eventos esportivos e o Plano nacional 
da Educação. (leia mais na pág. 74.)
Além da sua atuação de incidência política sobre os 
poderes legislativo e Executivo, a Fundação Abrinq 
– Save the Children sempre busca oportunidades 
para se associar a outras instituições com objetivos 
semelhantes, participando dos principais fóruns, 
redes, movimentos e campanhas de defesa de 
direitos da Criança e do Adolescente como é 
possível verificar a seguir.
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Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

O que é
o Conselho nacional dos direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) é um órgão colegiado de caráter 
deliberativo, integrante da estrutura básica da secretaria 
de direitos humanos da Presidência da república, com 
composição paritária entre governo e sociedade civil, 
que tem por finalidade elaborar normas gerais para a 
formulação e implementação da política nacional de 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. Além da definição das políticas para a 
área da infância e da adolescência, o Conanda também 
acompanha e monitora as ações executadas pelo poder 
público no que diz respeito às políticas voltadas à 
população infantojuvenil.

Participação da Fundação Abrinq –  
Save the Children
ocupa a suplência na gestão 2011-2012.

Ações em 2011
 Construção da Campanha Nacional para o Fundo da 

Infância e Adolescência.

 Aprovação do Plano Decenal de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes. 

 Construção da Política Nacional de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes.

 Composição da Comissão organizadora da 9ª 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, 
que convocou as etapas municipais e estaduais.

Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil  

O que é
o Fórum nacional de Prevenção e erradicação do trabalho infantil 
(FnPeti) representa um espaço não governamental permanente 
de articulação e mobilização dos agentes institucionais envolvidos 
com políticas e programas de enfrentamento ao trabalho infantil 
e de proteção ao adolescente trabalhador. Caracteriza-se como 
uma instância democrática, não institucionalizada, de discussão de 
propostas e construção de consenso entre os diversos segmentos da 
sociedade sobre o trabalho infantil.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children 
Compõe a coordenação colegiada.

Ações em 2011
 Acompanhamento e advocacy no Congresso nacional, com 

destaque para o Projeto de emenda Constitucional - PeC 018/2011 e 
apensada, que propõe a redução da idade mínima para o trabalho  
de 16 para 14 anos.

 Acompanhamento do Projeto de lei do senado - Pls 083/2006, 
que dispõe sobre a idade mínima de atores mirins.

 mobilizações do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil 
12 de junho.

 Acompanhamento e avaliação das ações e programas 
governamentais de enfrentamento ao trabalho infantil.

  Fortalecimento da articulação do Fórum nacional com o Conselho 
nacional dos direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), o 
Comitê nacional de enfrentamento à exploração sexual de Crianças 
e Adolescentes e o Fórum nacional dos direitos da Criança e do 
Adolescente (FndCA).
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Campanha Nacional pelo  
Direito à Educação 

O que é
rede que articula mais de 200 instituições de todo o país, incluindo 
movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais 
nacionais e internacionais, fundações, grupos universitários, 
estudantis, juvenis e comunitários, além de centenas de cidadãos. 
tem como missão atuar pela efetivação e ampliação dos direitos 
educacionais para que todas as pessoas tenham garantido seu direito 
a uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil. 
 
Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
membro do Comitê diretivo nacional da Campanha.

Ações em 2011
 manifestação contrária à instituição de Comissão especial para 

tramitação do Plano nacional de educação (Pne).

 Apoio à marcha nacional “10 mil pelos 10% do PIB 
para a Educação”.

 Carta aberta em defesa da concepção sistêmica na gestão federal 
da educação: pela administração integrada da educação básica e do 
ensino superior no ministério da educação e Cultura (meC).

 Posicionamento público contrário ao adiamento: PNE em risco: a 
educação brasileira não pode esperar! 

 lançamento do segundo número da revista insumos para o 
debate. essa edição  discute o impacto sobre a educação infantil da 
emenda Constitucional n.º 59/2009, que amplia a obrigatoriedade do 
ensino para as faixas da pré-escola e do ensino médio.

 Coordenação da Semana de Ação Mundial (SAM) – produção e 
distribuição de materiais de apoio, além de realização de atividades.

 lançamento da publicação Educação Pública de Qualidade: quanto 
custa esse direito? essa edição aponta quanto deveria ser investido por 
aluno de cada etapa da educação básica, para que o Brasil comece a 
oferecer um ensino com o mínimo de qualidade para seus estudantes.

 Participação no Seminário Internacional sobre Educação de 
Qualidade da Campanha Global pela Educação em são Paulo.

 realização dos eventos: XV Encontro Estadual dos Conselhos 
Municipais de Educação; A Educação na Primeira Infância como Projeto 
Ético e Político; e Seminário sobre Plano Nacional de Educação.

PNE pra Valer

O que é
o Plano nacional de educação (Pne), enviado pelo executivo 
ao Congresso nacional em dezembro de 2010, estabelece as 
20 metas educacionais que o país deverá alcançar no prazo 
de dez anos. entre elas, a meta de investimento de 10% do 
PiB em educação, rebaixada na proposta do meC para 7%. 
de acordo com estudo da Campanha nacional pelo direito à 
educação, o Brasil necessita de um investimento de 10% do 
PiB em educação pública para cumprir as determinações da 
Constituição Federal de 1988.
desde que a proposta do Pne foi divulgada pelo Poder executivo 
Federal, em dezembro de 2010, a Fundação Abrinq – save the 
Children, juntamente com um amplo e plural grupo de pessoas, 
organizações, redes e movimentos vinculados à Campanha 
nacional pelo direito à educação e engajados no movimento 
Pne pra Valer!, vem se dedicando a analisá-la e a produzir 
emendas. tal posição tem como objetivo contribuir para que 
o Plano reflita as deliberações da Conferência nacional de 
educação (Conae), os anseios e as necessidades da educação 
pública brasileira, e que seja resultado de um amplo trabalho 
coletivo e colaborativo entre os diversos atores que fazem a 
educação no nosso país.

Ações em 2011
  o Movimento PNE pra Valer! se fez presente em todas as 

audiências públicas sobre o novo plano, tanto na Câmara dos 
deputados, quanto nas Assembleias legislativas.

  lançamento da nota técnica Por que 7% do PIB para a 
educação é pouco?

  tuitaço A hora é agora! #PnepraValer!

  Participação na 5ª Marcha Nacional em Defesa e Promoção da 
Educação Pública em Brasília.
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Rede Nacional da 
Primeira Infância

O que é
Conjunto de organizações da 
sociedade civil, do governo, do 
setor privado, de outras redes e 
de organizações multilaterais que 
atuam na promoção e defesa dos 
direitos da primeira infância.

Participação da 
Fundação Abrinq –  
Save the Children
membro da rede.

Ações em 2011
  Fortalecimento da rede.

  implementação do Plano 
Nacional Primeira Infância.

  mobilização e organização 
do processo de elaboração dos 
planos estaduais e municipais 
pela primeira infância. 

  Articulação com o governo - 
executivo, legislativo e Judiciário.

Rede Não Bata, Eduque

O que é
movimento social que tem como objetivo erradicar os 
castigos físicos e humilhantes e estimular uma relação 
familiar democrática e respeitosa. sua ação se dá por meio 
da conscientização da sociedade sobre o direito das crianças 
terem sua dignidade e integridade física respeitadas, com 
uma educação livre de violência e baseada em estratégias 
disciplinares positivas. Junto conosco fazem parte do grupo 
gestor da rede: Agência de notícias pelos direitos da infância 
(Andi), Centro de defesa da Criança e do Adolescente  
(Cedeca) rio de Janeiro, Comunicarte, Fórum nacional dCA, 
Frente Parlamentar em defesa dos direitos da Criança e do 
Adolescente, Fundação Xuxa meneghel, instituto noos, 
Projeto Proteger, Promundo, save the Children suécia, 
sociedade Brasileira de Pediatria e themis Assessoria Jurídica e estudos 
de Gênero.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
membro do grupo gestor.

Ações em 2011
  Participação no seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de 

Crianças e Adolescentes, na Câmara dos deputados.

  Apoio aos trabalhos da Comissão especial Pl 7672/2010 – educação sem Uso de Castigos 
Corporais, para a tramitação e da aprovação do projeto de lei.

  lançamento da segunda fase da campanha Não Bata, Eduque para ampliar e qualificar o 
debate nacional em torno do tema.

Próximos Caminhos do Projeto de Lei 7672/2010

o Projeto de lei 7672/2010 altera a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e 
do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de 
tratamento cruel ou degradante. 
em dezembro, a Comissão especial da Câmara dos deputados aprovou o Projeto por 
unanimidade. em 2012 aguarda-se a apresentação de recursos, que deve acontecer em 
cinco sessões ordinárias. Caso não seja apresentado nenhum recurso, o Projeto segue 
para o senado onde será discutido também e, se aprovado, segue para a sanção da 
presidente da república.
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Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

O que é
o Grupo de institutos, Fundações e empresas (Gife) é uma rede de organizações de origem empresarial ou instituídas 
por famílias, que pratica o investimento social Privado, possui os Grupos de Afinidade (GAs), e reúne associados de 
acordo com suas áreas de investimento ou atuação. A meta é promover a troca de informações, articulação política e 
implementação de ações conjuntas – além de visar à influência em políticas públicas.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
Participante do Grupo de Afinidades em educação.

Fórum Paulista de Erradicação  
do Trabalho Infantil

O que é
instalado em 1999 tem por objetivo promover a prevenção e a erradicação 
do trabalho infantil e proteger o adolescente trabalhador, por meio do 
esforço conjunto e articulado de organizações governamentais e não 
governamentais, entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada 
e cidadãos comprometidos com a temática.  

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
membro da coordenação colegiada.

Ações em 2011
  este ano temas como Criança: prioridade no orçamento público, A 

importância da mídia no combate ao trabalho infantil, Malefícios e mitos do 
trabalho infantil (saúde física e mental), e Política pública articulada para 
combater o trabalho infantil foram abordados nos encontros. 

  no dia 12 de Junho, a Fundação Abrinq – save the Children participou 
do Flashmob de Combate ao Trabalho Infantil realizado na secretaria 
estadual de educação. estiveram presentes os seguintes parceiros: 
ministério Público do trabalho de são Paulo e Campinas, ministério do 
trabalho e emprego, secretaria de estado de educação, secretaria de 
estado da Assistência e desenvolvimento social, Fecomerciários, senac, 
Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, além de outros 
parceiros. Trabalho Infantil. Deixar de estudar é um dos riscos foi o lema do 
Fórum nacional em 2011.

Comissão Executiva do Plano 
Municipal de Educação da  
Cidade de São Paulo

O que é
Comissão responsável por criar um plano que orienta as políticas 
educacionais do município para os próximos dez anos. sua 
construção foi um processo amplo e participativo que envolveu 
creches, escolas, comunidades, o poder público e diferentes 
setores da sociedade civil.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
membro da Comissão organizadora do Plano.

Ações em 2011
  Após a conclusão do Plano em 2010, em 2011 a 

Fundação Abrinq – save the Children somou esforços para 
a criação do Fórum Permanente de educação da Cidade 
de são Paulo, por meio da Comissão executiva do Plano. o 
objetivo é que o projeto seja ampliado, contemplando outras 
instituições, tendo como ações prioritárias o monitoramento 
das metas do Plano, a influência e o acompanhamento das 
decisões do Conselho municipal de educação e a indicação dos 
conselheiros(as) vinculados(as) à sociedade civil.
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Rede Nossa São Paulo

O que é
rede que integra 600 organizações que tem como objetivo 
transformar são Paulo em uma cidade segura, saudável, bonita, 
solidária e realmente democrática. trabalha por uma cidade 
diferente, com base em experiências vitoriosas já realizadas em 
Bogotá e Barcelona, entre outras.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
integrante do Grupo de trabalho de educação.

Ações em 2011
 Apresentação de diagnóstico sobre a situação da educação 

no município de são Paulo, levando em conta os acúmulos de 
movimentos e organizações sociais, instituições de pesquisa e 
organismos governamentais.

 Construção de uma agenda de prioridades educacionais e 
definição das metas, ações e recursos destinados à educação em são 
Paulo, por meio do acompanhamento e incidência no Plano de metas 
e nos orçamentos anuais.

 Acompanhamento das políticas educacionais no município, no 
âmbito do executivo e do legislativo, e discussão das propostas que 
permitem o aprimoramento do controle do cidadão em educação e 
colaborem para a elaboração de um Plano municipal de educação, 
com base em um processo participativo amplo, envolvendo escolas  
e comunidades.

Associação Paulista de Fundações

O que é
entidade civil, sem finalidade econômica, formada para integrar, associar e 
representar as fundações do estado de são Paulo e defender seus interesses 
institucionais, além de colaborar com outras unidades federativas.

Participação da Fundação Abrinq – Save the Children
responsável pela diretoria de desenvolvimento institucional.

Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional de São Paulo 
(Comusan SP)

O que é
Conselho que tem o objetivo de contribuir para a 
concretização do direito constitucional de cada pessoa 
à alimentação e à segurança alimentar e nutricional. 
o órgão propõe, acompanha e fiscaliza as ações do 
governo municipal nas áreas de segurança alimentar 
e nutricional; a articulação de áreas do governo 
municipal com as organizações da sociedade civil para a 
implementação de ações voltadas ao combate das causas 
da miséria e da fome; a coordenação de campanhas de 
conscientização da opinião pública; a cooperação na 
formulação do Plano municipal de segurança Alimentar e 
nutricional; e a proposição de estratégias, normatizações, 
projetos e ações que implementem o Código sanitário 
do município de são Paulo, no que concerne à segurança 
alimentar e nutricional, bem como opinar a esse respeito.

Participação da Fundação Abrinq – 
Save the Children
membro titular do Conselho.

Ações em 2011
 Apresentação dos trabalhos de dois Centros de 

referência em segurança Alimentar e nutricional 
sustentável (CrsAns): de são Vicente/sP e do  
Butantã/PmsP.

 Constituição das comissões responsáveis pelos 
desdobramentos das propostas da V Conferência de 
Segurança Alimentar Sustentável – sP (V Cesans-sP).

 Conferência regional de segurança Alimentar e 
nutricional – são Paulo-sP.

 solicitação, da Ação da Cidadania, para a formação de 
Comissão, integrada por membros da Comusan-sP, para 
apurar denúncias realizadas por pessoas em situação de 
rua, sobre a má qualidade do alimento oferecido pelos 
equipamentos que estabelecem convênios com  
a Prefeitura.



71

PRodução E 
diSSEMinAção dE 
ConHECiMEnto



72

  Publicações

Guia de Empreendedorismo 
 para Organizações Sociais

Com o intuito de disseminar a cultura empreendedora em organizações 
sociais, o guia sistematiza a metodologia aplicada no Projeto 
Empreendedorismo Juvenil e Microcrédito, desenvolvido em parceria 
com o Citi e encerrado em 2009.
o Projeto teve início em 2006 com a seleção de jovens de 18 a 24 anos das 
regiões da Grande são Paulo, sorocaba e Baixada santista, para receber apoio 
financeiro e educacional com o objetivo de viabilizar o plano profissional de 
cada um dos selecionados. 

No Pé da Letra

Com o objetivo de servir como instrumento 
para que outras escolas desenvolvam práticas 
pedagógicas relacionadas à leitura, os resultados 
do Projeto No Pé da Letra foram registrados em 
uma publicação que responde às perguntas: Por 
que educação infantil?;  Por que Campo limpo? ; e 
Por que no Pé da letra?. 
A obra mostra as diferentes percepções do 
desenvolvimento do comportamento leitor de 
crianças de 0 a 6 anos aplicadas pelo Projeto, 
realizado sob o patrocínio do deutsche Bank, em 
oito emeis da região do Campo limpo, são Paulo.

  Eventos

Desafio Solidário

em 2011, destaca-se o apoio da reckitt Benckiser 
que escolheu a cidade de Petrolina (Pe) para receber 
o Desafio Solidário. A ação enviou 64 colaboradores, 
voluntários, de 33 países diferentes para trabalhar 
na reforma de duas creches: João Paulo i e Padre 
Zequinha, ambas parceiras do Programa Criança 
com Todos os Seus Direitos localizadas na 
Comunidade João de deus, na zona oeste  de  
Petrolina, onde vivem mais de 3 mil crianças de 
 0 a 5 anos em precárias condições.
Juntas, as duas instituições atendem 450 crianças, 
beneficiadas com as melhorias feitas nas instalações 
e equipamentos, além de brinquedos e materiais 
escolares doados pelos voluntários que fizeram 
arrecadações junto aos colegas da empresa.

1

Iniciativa

Patrocinador
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Movimento Solidário 

“Ações como esta, com este resultado, são de grande 
importância, pois a gente sabe que as organizações selecionadas 
para receber as doações têm competência e vão aproveitá-
las bem”, comentou Aline Gislene de oliveira, analista de 
sustentabilidade empresarial da sulAmérica, ao realizar a última 
entrega das doações arrecadadas no Movimento Solidário.
Até fevereiro de 2011, uma iniciativa da sulAmérica arrecadou 
doações para 22 organizações apoiadas pela Fundação Abrinq – 
save the Children.
inspirada em sites de compras coletivas, foi feita uma campanha 
em que internautas preencheram um cadastro e, sem 
desembolsar nenhum dinheiro, doaram cotas grátis de prêmios 
para as crianças e adolescentes. entre os presentes, estavam 
brinquedos, alimentos, jogos educativos, materiais esportivos, 
acervo literário, playgrounds e equipamentos eletrônicos.
A ação engajou mais de 3 mil pessoas e  beneficiou 2.258 
crianças e adolescentes de todas as regiões do Brasil. 

Além da Adoção

Promovido pelo escritório de advocacia rubens naves – santos Jr – hesketh, em 
parceria com o doutorado em Ciências sociais e Programa de Pós–Graduação 
em sociologia da Unicamp e o Grupo Arcadis, e com o apoio institucional da 
Fundação Abrinq – save the Children, foi realizado no mês de agosto, na cidade 
de são Paulo, o seminário Além da Adoção.
o encontro abordou os desafios de proteger crianças e adolescentes em situação 
de risco e aperfeiçoar o sistema de abrigamento institucional e os processos 
de adoção. Além disso, resultou na produção de uma publicação, também 
intitulada Além da Adoção, encartada na edição de outubro do jornal Le Monde 
Diplomatique Brasil, que reuniu informações atualizadas, análises de especialistas 
e propostas de ação para o enfrentamento das questões levantadas no seminário.



74

2º Congresso Brasileiro dos Direitos da  
Criança e do Adolescente

Com a presença de conferencistas de todo o país e representantes 
de organizações da sociedade civil, empresas e poder público, 
realizou-se o 2º Congresso Brasileiro dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no dia 24 de novembro, em Brasília. reunindo um 
público de mais de 300 pessoas, o evento debateu perspectivas de 
políticas e medidas de proteção em relação à sobrevivência infantil, 
os impactos sociais de eventos mundiais, como a Copa do mundo 
(2014) e as olimpíadas do rio de Janeiro (2016), e os desafios do 
financiamento para uma educação básica de qualidade.
A mesa de abertura contou com a ministra dos direitos humanos, 
maria do rosário nunes, que apresentou um posicionamento do 
governo federal diante dos temas. “temos de trabalhar para que 
grandes obras no Brasil sejam grandes obras para a infância”, disse. 
A mesa contou também com teresa surita, deputada federal e 
coordenadora da Frente Parlamentar mista em defesa dos direitos 
humanos da Criança e do Adolescente, que apontou: “[...] o Brasil, 
após reduzir em 50% o índice de mortalidade infantil entre 1999-
2007, estagnou nesse patamar. é possível alcançar em 2015 as 
metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio, mas esse dado 
mascara as desigualdades”.  e, por fim, a deputada estadual Patrícia 
saboya finalizou: “[...] todo dia ‘cai um boeing’ e morrem centenas 
de crianças por causas evitáveis”. 

A primeira mesa reuniu especialistas da área de saúde para debater 
estratégias no combate às mortalidades infantil e materna. eduardo 
Vaz, presidente da sociedade Brasileira de Pediatria, analisando 
dados de mortalidade infantil, destacou discrepâncias regionais: “[...] 
um bebê que nasce em Alagoas tem quatro vezes mais chance de 
morrer do que um que nasce no rio Grande do sul”. Paulo Bonilha, 
coordenador da Área técnica de Criança e Aleitamento materno do 
ministério da saúde, acrescentou: “[...] um dos principais desafios 
da rede Cegonha é o enfrentamento da vergonhosa epidemia de 
cesarianas, revertendo sua banalização, os partos com intervenções 
desnecessárias e a disseminação da cultura do medo do parto 
normal”. na oportunidade, a Fundação apresentou a nova etapa de 
sua campanha contra a mortalidade infantil, Por Todas as Crianças.

na segunda mesa, especialistas apresentaram estratégias para 
prevenção e proteção de combate ao trabalho infantil e exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, com a realização da 
Copa do mundo, em 2014, e das olimpíadas, em 2016, em nosso país. 
integração dos Conselhos tutelares à Central da inteligência, Conselho 
tutelar móvel e ações pós-Copa estão entre as medidas apresentadas 
pela secretária nacional de Promoção dos direitos da Criança e do 
Adolescente da secretaria de direitos humanos da Presidência, 
Carmen silveira de oliveira: “[...] um conselho tutelar e uma delegacia 
móvel ficarão nos estádios. Ao término da Copa, a carreta será doada 
ao município para operar em grandes eventos”, explicou Carmen.

A terceira mesa abordou o Plano nacional de 
educação (Pne), a fim de discutir os desafios do 
financiamento para uma educação básica de 
qualidade. entre as temáticas, abordaram-se 

o direito da criança à creche: “[...] o direito de 
acesso da mulher ao mercado de trabalho exige que 

o direito da criança à creche seja ampliado“, ressaltado por daniel 
Cara, coordenador da Campanha nacional pelo direito à educação; 
e o analfabetismo: “[...] no nordeste, a taxa de analfabetismo é três 
vezes maior do que a média nacional”, enfatizado por Paulo rubem 
santiago, deputado federal e membro da Comissão especial do Pne.

2º Congresso Brasileiro dos Direitos da  
Criança e do Adolescente
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AFundação Abrinq – Save the Children define 
como sustentabilidade o grupo de ações que 
consolidam a instituição perante todos os 

públicos com os quais se relaciona e que, de  
alguma forma, colaboram com a causa da criança  
e do adolescente.

Em 2011, a Fundação inovou e saiu às ruas com a 
campanha para arrecadação de recursos Face to Face. 
Com o objetivo de ampliar o número de crianças e 
adolescentes beneficiados, captadores percorrem as 
ruas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo 
pedindo a atenção dos pedestres para ouvir qual é e 
como é desenvolvido o trabalho da Fundação Abrinq 
– Save the Children em busca de novos doadores. 

As redes sociais também foram importantes canais 
para chamar a atenção da sociedade para a luta 
pela defesa dos direitos e promoção da cidadania 
da população infantojuvenil. Além de importantes 
canais de divulgação da causa da criança e da marca 
da Fundação Abrinq – Save the Children, através 
das redes é possível informar os seguidores e fãs da 
organização, em tempo real, ouvir o que pensam 
e tirar dúvidas, além de ser possível compartilhar 
informações com milhões de pessoas em questão  
de minutos.

Fonte: Fundação Abrinq – Save the Children, 2011

ORIGEM DOS RECURSOS EM 2011

 empresas 

 Agências

 P. Físicas

durante o ano mobilizaram-se R$ 15.928.906. desse 
valor, 48% foram aplicados nos programas e projetos, 
17% repassados integralmente às organizações 
parceiras, 25% utilizados em ações de articulação e 
mobilização e 10% usados na gestão e administração 
da organização, beneficiando, durante o ano, 322.340 
crianças e adolescentes. 

o total arrecadado em 2011 foi de R$15.831.754 
– sendo 47% provenientes de empresas, 33% de 
fundações nacionais e internacionais e 20% de 
pessoas físicas. 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM 2011

20%

47%

33%

10%

25%

17%

48%  operação de Programas 

 recursos repassados

 Articulação e mobilização

 Administração

Fonte: Fundação Abrinq – Save the Children, 2011
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Objetivo
Divulgar ações e resultados da Fundação Abrinq – Save the Children a fim de sensibilizar e 
engajar a sociedade para a causa da criança e do adolescente

Site
referência entre aqueles que buscam conteúdos e notícias 
relacionados à área da infância e da adolescência, com uma média 
de 78 mil acessos mensais, o site da Fundação Abrinq – save the 
Children ganhou, em 2011, versões em inglês e espanhol, com o 
objetivo de disseminar as ações e formas de atuação da organização 
entre todos os parceiros e apoiadores.

E-boletim Dá prá resolver
o envio mensal de informativos em versão eletrônica 
a 24 mil parceiros do poder público, setor privado, 
organizações, voluntários e doadores procurou se tornar 
um canal de comunicação eficiente com todos os públicos 
envolvidos nas atividades da Fundação. o informativo 
eletrônico repercute as principais ações desenvolvidas e 
propõe soluções com a disseminação de práticas bem-
sucedidas relacionadas à infância e adolescência.

Informativo impresso Dá prá resolver
Com uma tiragem média de 17 mil exemplares, foram produzidas quatro 
edições do informativo, que compila as principais atividades desenvolvidas 
pelos programas e projetos e áreas da organização trimestralmente.

Comunicação
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Redes sociais 

Twitter
o número de seguidores referente a dezembro de 2011 mostra que o twitter 
teve um crescimento excepcional em um ano. A rede social saltou de 7.280 para 
60.866 seguidores, um aumento de 836%. 

Principais realizações em 2011
 Participação em uma oficina na organização social Ficas para debater, com 

outras onGs, a atuação do terceiro setor nas mídias sociais, graças à visibilidade 
da organização na rede.

 indicação de ronaldo Fenômeno ao Follow Friday do Bem, ação realizada 
no twitter do ex-jogador todas as sextas-feiras, que consiste em reconhecer e 
divulgar a credibilidade do trabalho de organizações sociais. 

 Para fomentar a campanha da starbucks, que reverteu toda a renda líquida 
obtida na venda da bebida Cappuccino de Chocolate, de 4 a 8 de abril, para uma 
creche indicada pela Fundação Abrinq, foram sorteados entre os seguidores de 
cada rede social (twitter e Facebook) um kit de produtos da organização entre os 
que enviaram fotos com a bebida, registrando o apoio à ação.

 Promoção Não ao Trabalho Infantil, realizada em junho, para comemorar 10 
mil seguidores do perfil.

 em parceria com a editora FGV, realizaram-se dois sorteios, entre os seguidores 
dos perfis da organização e da editora, de livros com temas relacionados ao 
terceiro setor.

 Parceria com a editora novo século, em comemoração ao dia das Crianças, 
promoveu o sorteio da coleção de livros infantis Clube da Tiara, entre os 
seguidores dos perfis da organização e da editora.

 Pelo terceiro ano, a campanha Doe um Livro Neste Natal movimentou a rede.

Flickr
Para uma melhor organização, foram 
armazenadas, no canal, as fotos das principais 
atividades realizadas durante o ano. 
Compartilharam-se 24 álbuns neste ano.

Habbo
de fevereiro a novembro de 2011, 
realizaram-se bate-papos com 
adolescentes que participam do grupo, 
hoje com 72.747 membros, sobre assuntos 
relacionados ao tema da infância e da 
adolescência como: estatuto da Criança e 
do Adolescente, importância da leitura, 
exploração sexual infantil, trabalho infantil 
e Voluntariado.
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Facebook
Além do aumento do número de fãs, o Facebook também 
foi o principal canal na mobilização de pessoas e instituições 
durante a campanha para a redução da mortalidade infantil 
e encerrou o ano com 9.293 fãs que curtiram a página.

Principais realizações em 2011
 Doe um Amigo: ação da campanha Por Todas as Crianças, 

no Facebook; 
 Unificação do perfil à fanpage, somando os 4 mil amigos 

(perfil) aos 3 mil fãs anteriores (page). 

Youtube
em 2011, foram disponibilizados 19 vídeos de ações 
institucionais e campanhas dos programas e projetos que 
atingiram a marca de 3.496 visualizações.

Assessoria de imprensa 

A imprensa é ao mesmo tempo um público e um canal no 
processo de formação da nossa imagem e de disseminação 
da causa da criança. Com o apoio do Barbacoa, a partir do 
segundo semestre de 2011, o relacionamento com a mídia 
foi intensificado por meio de encontros com jornalistas como 
ricardo Frota da tV Globo, maria Cristina Poli e ricardo Ferraz 
da tV Cultura, Claudia liz do sBt, lucia ritzel da Fundação 
maurício sirotsky, Cid Barbosa da rádio Capital, roberto Forster 
e rogério Andrade da rádio iguatemi, Filomena salemme da 
rádio estadão/esPn, mariza tavares da CBn e neide Abiarraj do 
sistema Globo de rádio.
em outubro, ocorreu o lançamento da Campanha Por Todas as 
Crianças, na sede da organização, durante coletiva de imprensa. 
Compareceram a tV Cultura, tV Brasil, rBtV, Agência Brasil e as 
rádios Capital, Gazeta Am, tupi Am, trianon Am e CBn. Ao todo 
foram contabilizadas 80 inserções da campanha.
também foi feita uma parceria com a tV Cultura para a 
realização do especial Crianças do Brasil. trata-se de uma 
série de reportagens especiais sobre educação das crianças 
indígenas e ampliação de vagas em creches em manaus 
(Am), mortalidade infantil e desnutrição em Petrolina e 
outras cidades do semiárido (Pe), e trabalho infantil e cultura 
quilombola em Porteiras (Ce), exibida de 10 a 15 de outubro, 
durante o Jornal da Cultura. 
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Campanhas

Emergência
em decorrência das chuvas que atingiram a região serrana do rio 
de Janeiro, foi lançado o filme Emergência RJ ilustrado com fotos e 
dados relacionados à tragédia. A campanha, criada internamente, 
convidou o telespectador a colaborar com a Fundação Abrinq – save 
the Children e ajudar as crianças que vivem nas regiões atingidas. 
Além da exibição nas principais emissoras de tV do país, apoiaram 
voluntariamente a campanha o sistema Brasileiro do Agronegócio 
(sBA), a tV Camboriu, a tV Prudente e a tV serrAzul.

Empresa Amiga da Criança
relançamento do filme Onde Tem Este Selo, Tem Educação, do 
Programa Empresa Amiga da Criança. A obra pretende 
mostrar ao consumidor a importância de valorizar empresas 
que investem em criança e adolescente, além de enfatizar 
que empresa que respeita as crianças merece o respeito do 
consumidor. o filme foi divulgado nas principais emissoras de 
televisão do Brasil e exibido voluntariamente na tV ABCd.

Por Todas as Crianças
A Fundação Abrinq – save the Children sai às ruas com 
o objetivo de sensibilizar a sociedade para o problema 
da mortalidade infantil, mas principalmente mostrar às 
pessoas que a participação delas é fundamental para que 
muitas mortes sejam evitadas. A campanha possui peças 
on-line, off-line e em redes sociais. Conta ainda com dois 
filmes (para tV, cinema, internet e mídia alternativa), um 
spot para rádio, banner eletrônico, anúncios impressos, 
cartazes e a ação Doe um Amigo no Facebook. 
Através dessa ação em nossa fanpage, além de serem fã 
de Andrezinho, personagem que simboliza um menino 
de 4 anos, que vive na periferia da Grande são Paulo, 
as pessoas também puderam “sentir na pele” como era 
a vida dele. A partir do conceito de doar um amigo, as 
pessoas podiam indicar a fanpage para seus amigos 
com o objetivo de unir todos em uma causa muito 
nobre: mostrar que ainda existem lugares no Brasil onde 
crianças morrem antes mesmo de completar 5 anos de 
vida. diariamente foram postadas situações vividas por 
Andrezinho, suas alegrias e dificuldades do seu dia a dia, 
mescladas a informações técnicas sobre mortalidade 
infantil, amamentação, pré-natal, parto normal, 
mortalidade materna, entre outros.
Assinada pela Giovanni+draftfcb, a campanha foi 
totalmente desenvolvida de forma voluntária pela 
agência e contou com o apoio da produtora Vetor Zero. 
recebeu-se ainda o apoio de divulgação voluntária dos 
seguintes veículos: tV Globo, rBs, tV Cultura, sBt, tV 
ABCd, rádios estadão/esPn e Capital e os portais terceiro 
tempo e iG.
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Fluid Feeder
Pelo segundo ano, a Fluid Feeder, 
instituição privada que presta serviço  
de manutenção e comercializa 
equipamentos voltados para indústria 
e saneamento, renovou a parceria com 
a Fundação Abrinq – save the Children, 
através de uma campanha de marketing 
relacionado à Causa. Parte da venda 
de seus produtos e serviços foi doada 
mensalmente à Fundação durante todo 
o ano. A Fluid Feeder também é uma 
empresa contribuinte do Programa 
Nossas Crianças.

Bebê Store
A campanha Signos do Amor, 
desenvolvida pela Bebê store, loja 
virtual de artigos para crianças e 
bebês,  continuou por todo o ano 
de 2011. o valor líquido arrecadado 
com a venda das camisetinhas dos 
signos é integralmente repassado à 
Fundação Abrinq – save the Children.

Copagaz
A Copagaz, parceira da Fundação Abrinq 
– save the Children desde 2006, realizou 
mais uma Campanha de marketing 
relacionado à Causa com o objetivo de 
continuar contribuindo com as atividades 
do Programa Adotei um Sorriso. de 
setembro a dezembro de 2011, parte da 
renda obtida com a venda dos botijões 
de 13 quilos foi revertida ao Programa. 
desde 1999, a Copagaz é reconhecida 
como empresa Amiga da Criança e é a 
única distribuidora de gás do Brasil a ter 
o selo da Fundação Abrinq estampado 
nas etiquetas de todos os botijões 
comercializados.

Shopping Ibirapuera 
Pelo quarto ano consecutivo, o 
shopping ibirapuera renovou a parceria 
com a Fundação Abrinq – save the 
Children. Quem passeou pelo shopping 
pôde colaborar com o meio ambiente 
e também ajudar àqueles que mais 
precisam. Bastava descartar latinhas na 
lixeira amarela destinada aos metais. 
durante todo o ano, parte da renda 
obtida com a reciclagem das latas de 
alumínio foi convertida em doação  
para o Projeto Creche para Todas 
as Crianças.

Bom Ar
A reckitt Benckiser doou parte das 
vendas de produtos Bom Ar, realizadas 
nos hipermercados da rede Carrefour 
em todo Brasil, durante o mês de 
janeiro de 2011. 

Starbucks
o mês de abril foi escolhido como 
Mês da Comunidade para as ações 
sociais da starbucks. de 4 a 8 de abril 
de 2011, a starbucks Coffee repassou 
toda a receita líquida gerada pela 
venda do Cappuccino de Chocolate 
nas versões quente ou fria, nos 
tamanhos tall, grande ou venti, para a 
Fundação Abrinq – save the Children. 
o valor arrecadado foi utilizado para 
a construção de um novo parquinho 
e um lactário para o Centro de 
educação infantil A mão Cooperadora, 
organização apoiada pela Fundação. 

Ações com parceiros
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Veja
durante todo o mês de maio, para cada 
dois produtos Veja sensações comprados 
nos hipermercados da rede Carrefour em 
todo Brasil, a reckitt Benckiser destinou 
r$ 0,25 para a Fundação Abrinq – save the 
Children. o valor foi revertido para o Centro de 
recuperação e educação nutricional (Cren), 
uma das organizações pertencentes à rede 
nossas Crianças.

Novo Século – Clube da Tiara
Clube da Tiara é uma série de 24 livros da 
editora novo século, composta por quatro 
coleções com seis livros cada. Possui 
um caráter socioeducativo e é voltada a 
meninas de 6 a 9 anos de idade. desde 
o lançamento da campanha, a editora 
repassa 4% das vendas para serem 
aplicadas na manutenção das atividades 
da Fundação Abrinq – save the Children. 
A campanha conta também com hotsite, 
brindes e mídias. 

SBP
A Campanha de 2010 foi um sucesso 
e mais uma vez, em 2011, a reckitt 
Benckiser realizou a campanha 
SBP e você juntos, por um futuro 
melhor! A cada produto sBP (exceto 
linha de aerossóis) comprado nos 
supermercados da rede Carrefour, 
destinou-se o valor de r$ 0,50 para a 
Fundação Abrinq – save the Children 
durante o período de 15/11/2011 a 
15/12/2011. o recurso arrecadado 
foi dirigido ao projeto Gotas no 
esporte, Cultura e lazer, realizado 
por uma organização social apoiada 
pela Fundação, que visa promover 
o desenvolvimento integral de 120 
crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, 
por meio do esporte, cultura e lazer, 
para o crescimento pessoal e social.

Danone
A danone, durante o Evento dos Motoristas 
– PET 2011, contou com a colaboração da 
Fundação Abrinq – save the Children que 
cedeu material informativo e detalhado, 
para a palestra sobre Exploração Sexual e 
Trabalho Infantil. o disque 100, número 
de telefone nacional, que serve para 
denúncias contra violência, abuso sexual, 
agressões físicas e/ou psicológicas 
cometidas contra crianças e adolescentes, 
também foi divulgado.

Sonda
no mês de outubro de 2011, 
o sonda supermercados e a 
Fundação Abrinq – save the 
Children estiveram juntos mais 
uma vez para transformar 
milhares de vidas de crianças e 
adolescentes. na 16ª edição da 
Revista Turma da Sondinha, o 
valor arrecadado com as vendas 
foi destinado às atividades da 
organização. empresa Amiga da 
Criança, o sonda realizou pela 
segunda vez a campanha. Para as 
crianças, a diversão foi garantida 
com os quadrinhos e atividades da 
Turma da Sondinha.

Programa de Excelência no Transportes 
EVENTO DOS MOTORISTAS - PET 2011 



83

Farmoquímica
A FQm acredita na arte como instrumento de 
transformação social. Com o objetivo de inspirar os dias 
de 2012, a empresa, em parceria com a Fundação Abrinq 
– save the Children, confeccionou 10 mil calendários, 
em que foram utilizados desenhos feitos pelas crianças 
das organizações sociais apoiadas pela Fundação e que 
demonstram seus anseios, expectativas e sentimentos. 
A Farmoquímica também contribuiu diretamente com a 
manutenção das atividades da Fundação.

Damovo
A empresa inova mais uma vez na campanha de 
fim de ano. A verba de 2011, destinada aos brindes 
corporativos, foi doada à Fundação Abrinq – save 
the Children em nome dos clientes, que passam 
a assumir junto a damovo o compromisso com a 
responsabilidade social!
 

Barbacoa
Com o intuito de apoiar o relacionamento da  
Fundação Abrinq – save the Children com jornalistas, 
visando torná-la uma fonte de referência para a imprensa no 
que diz respeito a direito das Crianças e dos Adolescentes, 
a churrascaria Barbacoa foi parceira nos oferecendo dez 
encontros com os formadores de opinião, até 31 de janeiro 
de 2012, em todas as unidades do restaurante de são Paulo, 
capital. empresa Amiga da Criança, o estabelecimento já 
é parceiro da Fundação Abrinq – save the Children desde 
1995, contribuindo com as atividades da organização por 
meio de campanhas para mobilização e captação de recursos 
entre seus clientes, além de envolver e conscientizar seus 
colaboradores nas ações.
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Pacto Global das Nações Unidas 
Com o compromisso de contribuir para a solução de 
desafios prioritários como engajar a sociedade em 
um modelo sustentável de desenvolvimento, somos 
signatários e convidamos nossos parceiros a ter 
como referência o Pacto Global das nações Unidas 
que advoga dez princípios universais derivados 
da declaração Universal de direitos humanos, 
da declaração da organização internacional do 
trabalho sobre Princípios e direitos Fundamentais 
no trabalho, da declaração do rio sobre meio 
Ambiente e desenvolvimento, e da Convenção das 
nações Unidas Contra a Corrupção:

1 As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconhecida 
internacionalmente; e

2  Assegurar-se de sua não participação em 
violações destes direitos.

3 As empresas devem apoiar a liberdade de 
associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

4 A eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório;

5 A abolição efetiva do trabalho infantil; e

6 eliminar a discriminação no emprego.

7 As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais;

8 desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; e

9 incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis.

10 As empresas devem combater a corrupção 
em todas as suas formas, inclusive extorsão  
e propina.

nesses 21 anos de atuação, a 
Fundação Abrinq beneficiou 

7.078.844 crianças e 
adolescentes por todo o país. tudo 
isso só é possível graças ao apoio 
de milhares de pessoas, empresas, 
organizações sociais, fundações 
nacionais e internacionais que 
abraçam a causa conosco. 

Auditoria
A empresa PricewaterhouseCoopers executou nossa 
auditoria fiscal e contábil, voluntariamente, por 
mais um ano. os relatórios da auditoria podem ser 
acessados em www.fundabrinq.org.br/auditoria. 
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Since its creation, Fundação Abrinq has demonstrated its vocation as an articulating organization capable 
of providing positive mediation in the relationship between those who are in need of resources, means and 
knowledge and those who can provide them. Our work is shared by many partners and supporters and this 
has made it possible to reach and benefit more than 7 million children and adolescents throughout the 
country, in over 21 years of activity. 

We believe and have shown over the course of our existence that only the collective effort of society and the 
commitment and action of the public authorities, the private sector and the social organizations are truly 
capable of transforming the reality and living conditions of our children and adolescents.

The year of 2011 was highly meaningful for our organization, beginning with the implantation of the 
Emergency department and acting in the mountain region of Rio de Janeiro taking activities based on 
international methodologies to the stricken populations, ranging from first aid to actions aimed at reducing 
the risk of disasters. 

We also intensified our actions in the North and Northeast regions via a program that increases access to 
public healthcare, nutrition, education and protection services and via the global campaign against infant 
mortality, Every One, which in Brazil goes by the name of Por Todas as Crianças and is aimed at reducing 
infant mortality, death in childhood and maternal death. We focused on these regions of Brazil because, 
despite the considerable advances in the national indicators, we are still faced with enormous challenges, 
especially in reaching the populations that are most excluded and least favored by the social policies aimed 
at education, healthcare and assistance.  

Among the events held in 2011, we give special mention to the 2nd Brazilian Congress on the Rights of 
Children and Adolescents, a meeting that allowed us to look at the perspectives for protective policies and 
measures relating to child survival, funding for good quality basic education and the social impacts of the 
World Soccer Cup (2014) and the Olympic Games (2016), to be held in Rio de Janeiro, on the lives of the 
children and adolescents.

Just as we have expanded our fields of activity, we have naturally had to expand our network of partners 
mobilized toward the cause in order to extend our programs and projects. This being so, we ended the year 
with 10 thousand donators supporting our work.

It is our understanding that it is the duty of the State, of society and of the family to protect children and 
adolescents and ensure them a dignified, healthy and happy life.

This report is a reflection of our work and the results obtained in 2011.

I hope it provides an edifying read!

Synésio Batista da Costa
Chairman of Fundação Abrinq

letter from the Chairman
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Mission to promote defense of the rights and the exercise of citizenship for children and adolescents.

Vision A fair society that is responsible for the protection and full development of its children and adolescents.

Values ethics, transparency, solidarity, diversity, autonomy and independence.

Strategies
stimulation and pressure for the implementation of public actions.
strengthening of governmental and non-governmental organizations for the provision of services or the defense of rights.
stimulation of social responsibility in the light of the rights of children and adolescents.
Political and social articulation in the construction and defense of the rights of children and adolescents.
Awareness of the Brazilian reality regarding the rights of children and adolescents.

Areas of Activity education, healthcare, Protection, emergency.

Positioning 
Fundação Abrinq – Save the Children defends
* inclusive education, with guaranteed access and quality in all stages of basic education 
   (infant education through to high school);
* the promotion of healthy lives for children and adolescents;
* joint responsibility in Public Administration;
* protection of the rights for all children and adolescents.

        
Fundação Abrinq – Save the Children stands against
* reduction in the age for criminal responsibility;
* reduction in the age for starting work;
* all forms of child labor;
* all and any forms of violence against children and adolescents;
* any measures or legislation that reduces the rights of children and adolescents already ensured by the statute of the Child  
   and Adolescent (eCA) and international agreements to which Brazil is a signatory.

ISO 9001
SGS of Brazil (Inmetro and UKAS of England) has awarded Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente the ISO 9001 Certificate, which ensures and endorses the quality of 
its processes for the implementation and management of social programs and projects aimed 
at children and adolescents.
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 the sCenArio oF Childhood And AdolesCenCe in BrAZil

AreAs oF ACtiVitY
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 Adotei um Sorriso Program
 Rir e Educar Project
 Por Todas as Crianças Program
 

 education
 Creche para Todas as Crianças Project
 No Pé da Letra Project
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 Empresa Amiga da Criança Program
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  Infant Mortality

the infant mortality rate expresses the occurrence of deaths in 
children under 1 year of age for every thousand live-born infants. 
this indicator makes it possible to estimate the risk of death among  
live-born infants over the course of their first year of life.
in 2010 (preliminary data) the rate of infant mortality in Brazil stood 
at 13.9 deaths per thousand live-born infants. Using a comparison 
with the data for 2000 (21.2 deaths), it can be seen that the country 
has attained a reduction of 34.4% in deaths among children under  
1 year of age. All regions of Brazil have made positive progress 
toward reducing this rate, especially in the northeast, which 
registered a reduction of 44% in the period.
From a geographical point of view, the south region has the lowest 
rate of infant mortality in Brazil (11.4%), followed by the southeast 
(12.5%) and the mid-West (13.6%). the northeast and north 
regions have the highest levels of mortality (15.6% and 17.2%, 
respectively) which are percentages above the Brazilian average.
According to the ministry of health, reduction of the infant mortality 
rate in Brazil is linked to factors such as: increased vaccination 
coverage for the population, increased pre-natal coverage, increased 
healthcare services, reduced fertilization rates, improved sanitation 
conditions, increased levels of schooling among mothers and 
increased rates of breastfeeding (ministry of health, 2011).
As expressed in the document entitled Um mundo para as Crianças 
(A World for Children), in order to achieve the goals relating to 
promoting healthy lives, the Brazilian government will need to 
reduce the rate of infant mortality to seven deaths per thousand 
live-born infants by 2015. Attainment of this goal will demand, 
among other factors, the implementation of new actions related to 
improving the healthcare provided to women before, during and 
after the birth of their children, and the care given to the new-born 
infants, especially over the course of their first years of life.

Every day, an average of 108 children under 1 year of age die in Brazil  (Every day, an average of 108 
children under 1 year of age die in Brazil 

*Data from the Single Health System/Ministry of Health, Mortality Information System, Live-Born Infant Information System.

Source: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2010. 
* Preliminary data (11/24/2011).

Infant mortality rate (per 1,000 live-born infants), 
according to Brazilian regions, 2010* (%)

Brazil: infant mortality rate (per 1,000 live-born 
infants), 2000 and 2010* (%)

15.6

17.213.6

11.4

12.5

2000                                            2010

21.2

13.9

Source: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2000 and 2010.
*Preliminary data (11/24/2011).

 north region 

 northeast region

 southeast region

 south region

 mid-West region
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the rate of deaths in children under 5 years of age is 
understood as being a reflection of the level of social-
economic development of the country, of the existing 
conditions of infrastructure and the access to and quality 
of the mother-child healthcare services. the better the 
conditions in the country, the lower the level of death in 
childhood tends to be.
it can be seen that in 2010 (preliminary data) the average 
child mortality rate in Brazil was 16.3 deaths per thousand 
live-born infants. this rate is 34% lower than the one 
registered in 2000 (24.7). this represents an indication 
that the county has been gradually improving the living 
conditions for children under 5 years of age and increasing the 
possibilities for their survival.

Every day, 127 children under 5 years of age die in Brazil  (preliminary data, Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2010).

Infant mortality rate (per 1,000 live-born infants), 
in accordance with Brazilian regions, 2010* (%)

16.2

in the period observed, the south region presented the lowest 
rate of death in infancy (13.3%). in turn, the north and 
northeast regions still account for the worst levels of death in 
infancy with (respectively) 20.9 and 18.2 deaths in children 
under 5 years of age per thousand live-born infants in 2010.
By the end of 2010, 46,607 children had died before reaching 
five years of age in Brazil. of this total, 85% corresponded 
to the age group under 1 year of age and just 15% referred 
to deaths in children between 1 and 4 years of age. this 
demonstrates the strong influence between infant mortality 
and death in childhood and, at the same time, it makes it 
possible to suggest that the more care given to the mothers 
and their children in the first year of life, the greater the 
chances they have of healthy growth and development.

Brazil: Infant mortality rate  
(per 1,000 live-born infants)  - 2000 and 2010* (%)

20.9

18.2

14.6

13.3

 north region 

 northeast region

 southeast region

 south region

 mid-West region

Source: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2010. 
* Preliminary data (11/24/2011)

2000                                            2010

24.7

16.3

Source: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2000 and 2010.
*Preliminary data (11/24/2011).

  Death in Childhood
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  Maternal Death

one of the conditions to ensure the survival and full development 
of children is the provision of healthcare to the mothers. Access to 
the healthcare system and qualified attendance for the mothers-
to-be are capable of aiding a safe pregnancy, with no risk to the 
survival of the women or their children. For this reason the data 
relating to the maternal death rate, by revealing the proportion of 
maternal deaths in this country, represent important instrument 
for investigating the conditions of attendance offered to the 
mothers by the existing healthcare system. 
it is important to highlight the fact that, in the majority of cases, 
maternal deaths are avoidable, but this depends directly on 
good tracking of the woman´s health during pregnancy and also 
after the child is born. however, one negative point is that the 
maternal death rate in Brazil rose from 52.3 to 64.9 (deaths per 
100 thousand live-born infants) between 2000 and 2009. this 
increase represented a rise in the number of maternal deaths by 
approximately 24% in that period.  

In 2010 an average of 4 women died each day as a result of their pregnancies.
(preliminary data, Datasus/MS, SIM, Sinasc,  2010).

the south and north regions saw increases (respectively) of 2.6% and 8.0% 
in the maternal death rate over the period in question. According to data 
from 2009, the mid-West region presented an increase of approximately 
57.9% in relation to this indicator, followed by the regions of the southeast 
(28.6%) and northeast (26.5%), being that this latter has surpassed the 
north as the region with the worst rate of maternal death in Brazil (see in 
the table below). 
maternal deaths are classified as being direct or indirect. direct death 
results from complications arising during pregnancy, birth or post-birth 
(up to 42 days after the birth) due to insufficient and/or  inappropriate 
medical assistance (intervention, omission or incorrect treatment) and they 
represent more than 60% of the total number of maternal deaths registered 
in this country. the direct cause of death may be related to hypertension, 
hemorrhaging, puerperal infection and miscarriage or abortion. While 
indirect death arises from pre-existing conditions or diseases developed 
during pregnancy, such as circulatory and respiratory problems.
reversal of this scenario is urgent and it is up to the Federal Government to 
expand or define new integrated policies to attend women, ranging from 
family planning to post-birth attendance. 

Maternal Death Rate (per 100 thousand live-born infants), in 
accordance with Brazilian regions, 2000-2009 (%)

Brazilian Regions 2000  2009
north region 62.26  67.26
northeast region 57.66  72.94
southeast region 48.23   62.10
south region 53.44  54.86
mid-West region 39.11  61.77
Brazil 52.30  64.96

Source: Datasus/MS, SIM, Sinasc, 2000 and 2009.   
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  Malnutrition

malnutrition may be understood as being a social and public healthcare 
problem that occurs when the organism does not receive the nutrients 
required for its physiological metabolism, due to the lack of foodstuffs 
or problems in absorbing the same. this situation may be made worse 
by a number of different factors, including poor quality of foodstuffs, 
lack of minerals and vitamins, along with precarious conditions of basic 
sanitation, which increase chances of the population being exposed to 
the risk of catching diseases.
despite the advances in the last three decades, Brazil still has almost 32 
thousand children under 5 years of age in a state of serious malnutrition 
and 84 thousand that are underweight for their age (sisvan/ministry of 
health, 2011).
According to data published by the Food and nutrition inspection 
system (sisvan), based on the monitoring of the nutritional condition 
and food consumption of the population under 5 years of age attended 
by the single health system (sUs), in Brazil, in 2011, 1.2% of the 
total number of children tracked presented serious malnutrition (very 
underweight for their age) and 3.2% of the total number of children 
tracked were underweight for their age. 
the percentages witnessed in this last year are lower than those  
registered in 2010 and 2009, especially with regard to being 
underweight (in 2010, 3.4% of the children tracked were underweight 

Brazil has 84 thousand children under 5 years of age that are underweight for their age
(Food and Nutrition Inspection System - Sisvan/Ministry of Health, 2011). Food and Nutrition Inspection 

for their age and in 2009 this figure was 3.5%). All of this data may indicate 
a tendency toward reduction in child malnutrition or an improvement in the 
eating habits of children under 5 years of age.
however, the condition is partially applicable to the north and northeast of 
Brazil, which still present the worst indicators relating to child malnutrition.  
in 2011, the two regions accounted for approximately 61% of the children 
under 5 years of age in serious states of malnutrition and 67% of children 
underweight for their age. Also according to the data from the sisvan, 5.4% 
of the children tracked in the northeast region and 3.7% of those in the 
north presented low weight ratios in terms of weight to age.
the eradication of child malnutrition presupposes, among other factors, 
the carrying out of actions to ensure the food safety of the population, in 
other words, “[...] the implementation of the right held by all to regular 
and permanent access to good quality foodstuffs, in sufficient quantity, 
without undermining access to other essential needs, based on healthy 
eating habits that respect cultural diversity and that are environmentally, 
culturally, economically and socially sustainable” (Art. 3 of law 11.346/2006, 
organic law for Food and nutritional safety). in the case of Brazil, the scope 
of this right implies the need to address the social and regional inequalities 
that exist in this country, as a way of removing still numerous segments of 
society, who are submitted to hunger and malnutrition on a daily basis, from 
the situation of extreme poverty.

Prevalence of low age to weight ratio in children under 5 years of age, Brazil and Major Regions of Brazil, 2008 - 2011  (%)

 2008 

 2009

 2010

 2011
  mid-West                            northeast                                 north                              southeast                             south                                     Brazil

2.7 2.7 2.8
2.5

Source: Sisvan/Ministry of Health, 2008-2011.

* Nutritional assessment among 
children under 5 years of age is 
carried out based  
on the parameters of the World 
Health Organization (WHO) 2006.
** Nutritional assessment among 
children from 5 to 10 years of age is 
carried out based on the parameters 
of the WHO 2007.
***The data refers to the users of 
the Sistema Único de Saúde - SUS 
(Single Healthcare System), attended 
both in the Healthcare Facilities and 
by healthcare professionals from the 
ESF/PACS services.

4.1 4.1
3.8 3.7

5.7 5.7 5.6 5.4

2.5 2.5 2.5 2.4 2.1 2.1 2.0 1.9

3.5 3.5 3.4
3.2
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  HIV/Aids

According to data published by the ministry of health, 3.5 cases of 
Aids were reported in Brazil in children under 5 years of age in 2010 
(for a group of 100 thousand inhabitants). this number is 34% lower 
than that registered in 2000, when 5.3 new cases of Aids in Brazil 
were reported within this age group. 
Given the scenario outlined, it can be said that Brazil has maintained 
control over hiV infection among children under 5 years of age. 
however, it should be pointed out that after 2006 there was a slight 
growth in the rate of occurrence among this age group, going from 
3.1 new cases in 2006 to 3.5 in 2010. 
Although Brazil has a program to combat hiV/Aids that is considered 
to be a world reference in the treatment of and attention to 
this disease, there is a need, among other factors, to constantly 

92.7% of the cases of Aids reported in the population under 13 years of age are 
related to the vertical transmission of HIV 
(MS/Healthcare Inspection Department - SVS/Dept of STD, Aids and Viral Hepatitis, 2010).   

Source: MS/SVS/Dept of STD, Aids and Viral Hepatitis 2000-2010 (cases reported on the Brazilian Case Registry Base - Sinan, 
declared on the SIM and registered on the Elective Surgery Control System - Siscel/Medication Logistics System-Siclom).

Brazil: rate (per 100 thousand inhabitants) of cases of Aids reported in 
children under 5 years of age per year of diagnosis, 2000-2010 (%)

improve the action aimed at the prevention and early diagnosis of 
hiV, to maintain actions aimed at strengthening the networks for 
attendance, assistance and treatment of the infected population 
and for there to be an ongoing concern for reducing the vertical 
transmission of hiV. 
the data published by the ministry of health also showed that 92.7% 
of the cases reported in the population under 13 years of age are 
related to vertical transmission of hiV (transmission from mother to 
child during pregnancy, birth or through breastfeeding). therefore, 
early diagnosis of the disease, treatment and orientation of the 
mother-to-be during pre-natal attendance and care during the birth 
may represent actions that are capable of preventing or further 
reducing the appearance of new cases of Aids in children in Brazil.

2000            2001             2002              2003             2004            2005              2006             2007             2008             2009             2010

3.53.43.5
3.33.1

3.83.8

4.9
5.45.15.3
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  Pregnancy in adolescence

in 2010, of the 2.8 million live-born infants, 19.3% were born 
of mothers between 10 and 19 years of age. this percentage is 
lower than that registered in 2000, when 23.4% of the  
live-born infants were babies born of adolescents within this 
same age group.
Based on analysis of the information in the graph, one can see 
that between 2000 and 2010 there was a reduction of 26.5% 
in the number of live-born infants from mothers between 10 
and 19 years of age. in addition to this analysis, it is worth 
mentioning that in 2000 adolescent mothers gave birth to 750 
thousand children, being that this number dropped to 551 
thousand live-born infants in 2010. one can see that in Brazil 
there is a decreasing tendency in relation to birth, in other 

Every year, 551 thousand girls between 10 and 19 years of age become mothers
(MS/SVS/Healthcare Situational Analysis Department - Dasis/Sinasc, 2010).

Brazil: percentage of live-born infants from mothers between 10 and 19 years of age - 2000 to 2010 (%)

Source: MS/SVS/Dasis/Sinasc, 2000 to 2010.
Preliminary data for 2010. Situation of the national base at 11/24/2011.

19.923.4 23.3 22.7 20.421.121.521.822.2 21.8

  2000            2001             2002           2003             2004             2005           2006            2007             2008            2009           2010
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words, each year Brazilian women are having less children, this 
same scenario is witnessed among adolescents and this factor 
explains the data in the graph below.
the reduction in the percentage of adolescent mothers occurred 
in all regions of Brazil, being most expressive in the south and 
southeast (respective reductions of 32.3% and 32% in relation to 
this indicator) and least significant in the north (reduction  
of 9.4%).
the drop in the number of adolescent mothers may be 
considered to be the result of actions such as the campaigns 
for the prevention of premature pregnancy and sex education 
for adolescents, as well as the expansion of access to family 
planning.
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Between 2000 and 2009, the percentage of children from 0 to 3 
years of age attending day care centers almost doubled, going from 
9.4% in 2000 to 18.4% in 2009. Although this increase may denote 
an effort on the part of the public authorities to increase access to 
this stage of education, the result attained is still timid in the light 
of the challenge already presented to the Union, the states and the 
municipal authorities: to enroll 50% of children from 0 to 3 years of 
age in day care centers by 2010. 
this challenge corresponded to the goal for infant education present 
in the national education Plan (Pne) for 2001-2010. the goal remains 
in the new proposal of the Pne and will be valid for the decade 
spanning 2011-2020. 
Just as there was no alteration in the numerical goal for expanding 
access to infant education, the difficulties in facing it also remained. 
As evaluated by the ministry of education, to enroll 50% of the 
children between 0 and 3 years of age in day care centers by 2020, it 

3.6 million children between 0 and 3 years of age are not in day care 
(National Institute of Surveys and Research - Inep/Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, 2010). 
Sources: INEP/IBGE, 2010

will be necessary for Brazil to increase, from 8.5% to 9.7% the pace 
of its growth in the annual attendance rate, in order to be able to 
increase the number of placements available in infant education at a 
faster speed than the one currently practiced (Brazil/meC, 2012).
According to data from the Basic education schools Census, 
published by the national institute for educational surveys and 
research (inep), in 2011 1.4 million children were enrolled in day 
care centers (initial enrolments). this result is 8.5% higher than the 
number of enrolments in 2010 and 17% higher than the figures for 
2009. on the other hand, it was estimated that in 2010 there were 
already at least 10 million children at the day care attendance age.
Along with the major challenge represented by the promotion of 
expanding access to day care, there is also a need to ensure the 
quality of attendance and the spaces set up for the needs of children 
between 0 and 3 years of age, with qualified staff and suitable 
teaching materials.

infant education is understood as being the first stage of Basic education, offered in day care centers (0 to 3 years of ages) and pre-schools  
(4 to 5 years and 11 months of age). these institutions represent public or private spaces that educate and provide care for children from 0 to 5 years 
and 11 months of age on a full time or part time basis, regulated or supervised by an authorized entity within the education system.

Day Care

Brazil: daycare attendance rate for the population aged 0 to 3 years old, 2000-2009 (%)

Source: Pnad/IBGE, 2000 to 2009. 
Drawn up by: Disoc/Ipea.
As of 2004, the National Household Survey (Pnad) came to include the rural populations 
of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá.
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Pre-school

According to data from the Brazilian national household survey 
(Pnad/iBGe), by the year 2009, 74.8% of children between 4 and 5 
years of age attended pre-school in this country. this rate is 45.5% 
higher than that registered in 2000, when 51.4% of the population in 
this age group was enrolled in this stage of education.
From 2005 to 2009, the growth in the pre-school attendance rate was 
4.7% per year. According to the ministry of education, if this level of 
growth is maintained, it will be possible for Brazil to attain, by 2016, 
the goal of universal access to school attendance for the population 
from 4 to 5 years of age. this goal is expressed in the proposal for the 
national education Plan 2011-2020.
despite the fact that the scenario regarding access to pre-school 
appears to be positive within the national context, when looking at 
the situation for each of the individual Brazilian states we are faced 
with very unequal realities. While in states such as Piauí and Ceará 
approximately 91% of children from 4 to 5 years of age attend  

In Northern States, such as Rondônia, Acre and Amapá, almost half of the 
children from 4 to 5 years of age do not attend pre-school 
 (National Household Survey - Pnad/IBGE, 2009).

pre-school, the proportion was no higher than 52% in the states of 
Acre and Amapá (Pnad/iBGe, 2009).
Another point for concern, which will require immediate action on 
the part of the public authorities, relates to the unequal attendance 
at pre-school between the different income groups (fifths of the 
per capita monthly household income). According to data gathered 
by the ministry of education itself, in 2009, 91.1% of the children 
belonging to the families with the highest incomes – the 20% most 
wealthy – attended pre-school, on the other hand, this proportion 
was equivalent to 65.6% for the part of the population with lower 
incomes - the 20% most impoverished (Brazil/meC, 2012).
the reduction of inequalities and investment to ensure the expansion 
of access to pre-school calls for a qualitative improvement in the 
teaching and attendance offered to the 4 to 5 year old population are 
actions that must be considered as priorities in the policies for infant 
education to be implanted by the public authorities.

Brazil: rate of pre-school attendance for the population between 4 and 5 years of age, 2000 to 2009 (%)

Source: Pnad/IBGE, 2000 to 2009
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  Basic Education

According to the data published by the Pnad/iBGe, over the course of 
the last few years the expansion of access for children and adolescents 
to Basic education has been maintained, reinforcing the tendency 
toward universalization of this attendance in this country.
As represented in graph below, in 2009, the net rate of attendance 
among children and adolescents in Basic education was 95.3%. the 
indicator reveals the proportion of people from 7 to 14 years of age 
attending school in the appropriate year group in relation to the total 
population in this age group in Brazil.

Although the issue of access to Basic education is relatively balanced, 
it is estimated that Brazil still has 1.8 million children and adolescents 
between 7 and 14 years of age who are unable to read and write. this 
situation is even more serious in the north and northeast regions, in 
which, respectively, 10.1% and 11.8% of the population in this age 
group fits this reality (Pnad/iBGe 2009).
Analysis of the indicators regarding the quality of the education 
offered in Brazil also points to a number of problems that require 
urgent measures on the part of our governing bodies. the results of 
the ABC test (an evaluation used at the end of the cycle for teaching 
youngsters to read and write), applied in 2011 among students 
concluding Year 3 of Basic education, indicated that 56.1% of these 

It is estimated that Brazil still has 1.8 million children and adolescents between 
7 and 14 years of age who are unable to read and write
(Pnad/IBGE, 2009).

students had learned the expected levels of reading, 42.8% of 
mathematics and 53.4% of writing. it should be mentioned that 
this reality is even more critical when observing the indicators on 
an isolated basis for the students from public state run schools and 
those that live in the north and northeast regions of the country 
(ibope, Cesgranrio Foundation, inep, 2012).
one can see that the south region has the best indicators regarding 
reading and knowledge of mathematics, while the southeast 
presents the best performance for writing. the worst indicators  
are concentrated in the north and northeast, both of which  
have results below the national average for the three points  
under analysis.
there is, therefore, a persistent need for considerable advances 
in relation to our education policies, in order to be able to ensure 
a better quality of schooling in Brazil. this implies, among other 
factors, investment in the qualification of teachers, gradual 
improvement of teachers´ salaries, improved school administration 
and a joining of forces between the public authorities, families and 
community in general.

Brazil: net attendance rate from 7 to 14 years of age 
in Basic Education (%)

Source: Pnad/IBGE, 2005, 2007 and 2009.
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Percentage of students that learned as expected for Year 3  
(Senior School) in reading, mathematics and writing,  
Brazil and Brazilian Regions, 2011

 Reading Mathematics Writing
Brazil 56.1% 42.8% 53.4%
north 43.6% 28.3% 39.8%
northeast 42.5% 32.4% 30.1%
southeast 62.8% 47.9% 65.8%
south 64.6% 55.7% 61.1%
mid-West 56.8% 50.3% 60.6%

Source: Ibope, Cesgranrio Foundation, Inep, 2012. 
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  High School

there is still a long way to go toward the universalization of high 
school education. Via the national education Plan (2001 - 2010), the 
Federal Government made a commitment to offering placements 
that, over the course of five years (as of 2001), would correspond to 
50% and in ten years (by 2010), to 100% of the demand. however, 
by 2009, just 50.9% of the population between the ages of 15 and 17 
was enrolled in high school education.
Based on the analysis of the net attendance rate for the population in 
this age range, it can be seen that the percentage of adolescents that 
attended school (in relation to the total population within this age 
group) went from 45.3% in 2005 to 50.9% in 2009, demonstrating a 
growth of 12.3% in that period.
it should be noted that the challenge to increase access to high 
school education is even greater in the states that make up the 
regions of the north and northeast, in which, respectively, 39.1% and 
39.2% of the adolescents from 15 to 17 years of age attended this 
phase of education. the worst indicators are encountered in the states 
of Pará (31.6%), Alagoas (33.3%) and Piauí (34.45%). 

Just 50.9% of the population aged between 15 and 17 years of age attends High School
(Pnad/IBGE 2009).

in turn, the southeast and south are the regions with the highest 
national percentages of population between 15 and 17 years of age 
attending high school education. são Paulo (68.8%) presents the 
best indicator among the states in these regions. the results show the 
regional inequalities that exist in this Country along with the fact that 
they are exacerbated by the inequity in access to education.
in 2010, according to data published by the national institute 
for educational surveys and research (inep), 10% of high school 
students dropped out of school before concluding their studies (meC/
inep, 2010). this rate is three times higher than that registered 
for Basic education. different factors may contribute to absence 
from school, such as: the difficulties faced by student during Basic 
education and lack of interest in the model of high school education 
(Brazil/meC, 2012)
therefore, besides the effect implementation of policies that ensure 
access for all adolescents, there is a need for the public authorities to 
invest in increasing the quality of schooling and to promote actions 
that stimulate students persevere in the school lives.  

Brazil: net high school attendance rate for the 
population between 15 and 17 years of age (%)

Source: Pnad/IBGE, 2005, 2007 and 2009.
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  Civil Birth Registry

it is by way of the civil registry of births that the child comes to 
officially exist for the state. this document is indispensable for 
the child to have access to the public services that are essential 
to their growth and development, these being access to 
education, to healthcare and to protection. 
despite the fact that birth registration represents a document 
that is primordial to citizenship, there is still a considerable 
percentage of children who are born without being registered in 
their first year of life. 
Between the years of 2000 and 2009, Brazil managed to reduce 
the rate of sub-registration of births by approximately 70%. 
therefore there has been a significant reduction in the number 
of new born infants who reach one year of age without being 
registered. sub-registration of birth dropped from 21.9% in 
2000 to 6.6% in 2010.

6.6% of new born infants reach one year of age without being registered
(IBGE, Civil Registry Statistics 2010).

According to the iBGe, sub-registration can be understood as being 
the consequence of the “[...] social exclusion of a part of the Brazilian 
population, especially the part that lives in conditions of greater social 
and geographic isolation, with lower educational and economic levels 
and with less access to information and to the healthcare and justice 
services” (iBGe, 2007).
the Federal Government has been striving to increase the registration of 
births. one of the aims of the Campanha de Mobilização Nacional 
pela Certidão de Nascimento (national mobilization Campaign for 
Birth Certificates), launched in 2011, is to eradicate the sub-registration 
of birth by carrying out actions for mobilization in partnership with the 
states and mayor´s offices of Brazil. to achieve this objective the action 
will need to be capable of reaching that part of the population that lives 
in situations of extreme social exclusion, in areas where the actions of 
the public authorities are not always put into effect. 

Brazil: estimated sub-registration of birth 2000-2010 (%)

IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). Statistics from the Civil Registry for 2000-2010; and the UNFPA/BRASIL Project.
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  Child labor

Although the statute of the Child and Adolescent (eCA) determines that 
“[...] it is forbidden to employ any child under the age of fourteen, except 
in the condition of apprentice” (eCA, Art. 60), Brazil still has 1.6 million 
children between the 5 and 14 years of age in occupations, which is the 
equivalent of 4.9% of the population within this age group.
As presented in graph below, between 2001 and 2009 there was a 
significant reduction in child labor in Brazil. if in 2001, 8.1% of the children 
and adolescents between 5 and 14 years of age were working, this 
percentage diminished to 4.9% in 2009, representing an estimated decline 
of 40%.
there are many factors that determine the premature entry of children and 
adolescents in to the world of work, including the persistence of a family 
culture that believes that work may make children and adolescents more 
responsible or mature – a thought that is affirmed in detriment to the 
attribution of value to study, time for play and social living with persons 
of their own age. likewise, child labor still has strong links with the 
social-economic vulnerability of Brazilian families, which leads countless 
numbers of children to complement the family income (Child Friendly 
monitoring network, 2010).

4.3 million children and adolescents between 5 and 17 years of age are working 
(Pnad/IBGE 2009).

According to data published by the Pnad/iBGe, in 2009, 67% of children 
and adolescents between 5 and 14 years of age, subject to child labor, 
were male and most of them, the equivalent of 57.6%, were employed 
in agricultural activities. in turn, girls represented 33% of the occupied 
individuals and most of them carried out non-agricultural activities.  
While the data for the age group ranging from 5 to 13 years showed 
that 51% of the occupied children and adolescents carried out unpaid 
activities for at least one hour during the week to help out a member of 
the family. Another part, 22.4% of this population worked as a house 
maid or cleaner doing paid work in private residences (Pnad/iBGe, 2009). 
As ratified in the document entitled Um Mundo para as Crianças (A World 
for Children), it is up to the Federal Government to adopt urgent measures 
to eliminate all forms of child labor. these measures are to be carried 
out in an articulated manner with the other agencies of the Federation 
in such a way that they direct actions and public policies toward the 
eradication of (child) labor while at the same time providing conditions 
for children and adolescents to begin attending school.

Brazil: percentage of the occupied population from 5 to 14 years of age – 2001, 2003, 2005, 2007 and 2009  (%)

Source: Pnad/IBGE, 2001, 2003, 2005, 2007 and 2009.
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  Correctional measures  

According to information publicized by the national 
Council of Justice (CnJ), via the national roll of 
Adolescents at Conflict with the law, by June of 2011 
there was a total of 91,321 occurrences of adolescents 
at conflict with the law. of this total, 29,506 were 
undergoing correctional measures.
Although the number is significant, in a survey 
conducted by the department of human rights for the 
offices of the President of the republic, a tendency was 
witnessed toward reduction in the rate of growth for 
incarcerations within the Brazilian correctional system. 
if between 2006 and 2007 incarcerations increased by 
7.2%, between 2008 and 2009, the growth stood  
at 0.43%.
Considering the correctional measures for the restriction 
and deprivation of freedom (incarceration, provisory 
incarceration and semi-freedom), it was seen that by 
2009 there was a tendency toward reduction in the rate 
of growth in this type of measure in Brazil. however, as 
of 2010, the tendency toward reduction was broken, 
following an increase of 4.5%. on that occasion the 
number of incarcerated adolescents went from 16.9 
thousand in 2009 to 17.7 thousand in 2010.
By 2010, 68% of the adolescents subject to restriction 
and deprivation of freedom were undergoing measures 
of incarceration, 22.2% were undergoing provisory 
incarceration and 9.8% were in semi-freedom. 
According to the Under secretary for the Promotion 
of Child and Adolescent rights/special department of 
human rights for the offices of the President of the 
republic: “[...] the culture of tendency toward youth 
incarceration is revealed in the recurrent positioning 
of the Brazilian court decisions, based (not on the law, 
but) on a supposed risk attributed to the prior records of 
the adolescents” (snPdCA/sedh/Pr, 2010). despite the 
fact that measures that terminate the right to freedom 
still prevail, the survey carried out by this department 
already denotes an important increase in the application 
of measures of semi-freedom (with a growth of 10% 

29,506 adolescents are undergoing correctional measures in this country 
(National Council of Justice, 2011).

National System for 
Correctional Attendance 

Approved on december 20 
by the Plenary sitting of 
the senate, the national 
system for Correctional 
Attendance (sinase) 
regulates and standardizes 
the attendance of 
correctional measures 
in the aim of promoting 
the re-socialization of 
adolescents within this 
context.

the goals of the 
new system include 
uniformization of the 
process for examining 
the illicit acts and the 
application of correctional 
measures throughout 
the country and for 
individualizing the carrying 
out of corrective actions, in 
other words, considering 
the peculiarities of each 
adolescent, such as 
illnesses, deficiencies or 
chemical addiction. it also 
reaffirms the principle of 
non-discrimination of the 
adolescent based on ethnic 
origin, nationality, social 
class, religious, political or 
sexual leanings.

between 2009 and 2010), that partially deprive the 
adolescent from social living and make it possible to 
strengthen family and community ties.  
Although there have been significant advances, within 
the national context there are still some shortcomings 
with regard to the attending of adolescents undergoing 
correctional measures. this is what can be seen in 
the reports for the Youth Justice Program created in 
2010 by the national Council of Justice, in the aim 
of producing a national portrait of the way in which 
correctional measures of incarceration are carried out.
in general terms, the reports present the following 
violations of rights: overcrowding in the incarceration 
facilities; precarious conditions of maintenance and 
hygiene; the absence of an individual Attendance Plan 
(PiA); denouncements of aggressions and degrading 
treatment; adolescents incarcerated without a court 
decision; the absence of educational and vocational 
activities; the absence of public defenders to act on 
behalf of the adolescents; adolescents undergoing 
correctional measures in public jails or penitentiaries; 
the lack of public employees and structure for the 
functioning of the courts, thereby leading to delays  
in proceedings.
Besides the need to revert the culture of youth 
incarceration or isolation as a condition for treatment, 
there is a need for the state to also re-evaluate the 
conditions in which the adolescents who practiced 
illicit acts are attended in the incarceration facilities. 
this being so, it is essential to make the directives 
present in the statute for the Child and Adolescent 
(eCA) and the national system for Correctional 
Attendance (sinase) effective to ensure the basic rights 
of this population, such as: treatment with respect and 
dignity; access to schooling and vocational training; 
contact with family and friends to conserve their family 
ties; attendance by a public defender; accommodation 
in lodgings with suitable conditions of hygiene and 
salubriousness etc.
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  Violence against children and adolescents  

According to the special department of human rights for the offices 
of the President of the republic (sdh/Pr), financial exploitation, 
negligence, abandonment, sexual abuse and physical and 
psychological violence constitute the main types of rights violations to 
which Brazilian children and adolescents are submitted.
Based on the survey of the denouncements made to the human rights 
hotline (dial 100), it was seen that in 2011 (from January to march), 
37% of the denouncements registered  were related to physical and 
psychological violence, 35% to negligence and 28% to sexual violence. 
this proportion was the same in the north, northeast and south 
regions of the country, but was different in the southeast and mid-
West, where the total number of reports for negligence is significantly 
higher than for physical violence.
this same survey showed that, of the total number of denouncements 
made between January and February, the majority of victims of 
violence were female children and adolescents, who accounted for 
55.5% of the cases, while male victims represented 42.1% of this total 
(2.3% had no information regarding gender).

Between 2003 and 2011 a total of 195 thousand denouncements were 
registered regarding violence against children and adolescents
(Dial 100 Hotline, SDH/PR, 2011).

 the proportion according to gender is inverted when considering the 
profile of the suspected perpetrators of this type of violence, in this case 
it is the male sex that prevails (52.8%) over the female sex (47.7%)1.
in numerical terms, male and female children and adolescents are 
almost equally affected by physical and psychological negligence and 
violence. But, with regard to sexual violence, the majority of victims 
(78%) are female. it should be made clear that sexual violence consists 
of sexual exploitation, sexual abuse, pornography and the trafficking of 
children and adolescents.
the special department of human rights for the offices of the President 
of the republic, via the dial 100 hotline (child and adolescent module), 
performs the notification, referral and monitoring of denouncements of 
violence against children and adolescents. however, the reports do not 
necessarily account for the total number of cases of violence occurring in 
this country. in other words, there are still countless acts of exploitation, 
negligence, abandonment and violence committed against children and 
adolescents that do not come to the attention of the public authorities or 
are not registered with the appropriate agencies. 

Percentage of registration of the types of violence in Brazil and per region of Brazil  (%)
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Source: Special Department of Human Rights for the Offices of the President of the Republic. Human Rights Hotline Report: child and adolescent module, 2011.

  1. Of the denouncements registered, 79% present information on the sex of the perpetrator(s).
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  Adotei um Sorriso Program (I Adopted a Smile)

Fundação Abrinq – save the Children defines 
a volunteer as being a person who, motivated 
by values of participation and solidarity, 
donates their time, work and talent, on a 
spontaneous and unpaid basis, to social 
interest and community causes.
dentists, speech therapists, pediatricians, 
nutritionists, opticians and psychologists 
donate their specialized skills to children and 
adolescents who, given their living conditions, 
have never had access to the care they need 
and that is theirs by right. the work is carried 
out in two ways: within their own practices 
or via actions in partner social organizations, 
lectures, workshops and other actions. Within 
the organizations, all of the professionals 
carry out preventive and diagnostic 
procedures for future clinical attendance by 
another registered professional.

Seal 
the volunteers for the Adotei um Sorriso 
Program receives the seal of recognition as 
a Voluntário Amigo da Criança (Child Friendly 
Volunteer) from Fundação Abrinq – save the 
Children that can be used in their offices, in 
their digital signatures for e-mails, on their 
work websites, on their prescription forms, in 
advertising and on their automobiles.

main achievements in 2011
 Participation in the Integração Criança 

(Child integration) event, which provided 
actions for assistance, the promotion of 
healthcare, culture and leisure for children, 
adolescent and their families, held in Araxá/
mG on october 12 and that included the 
presence of 250 volunteers. 

 Participation in the Judges Panel 
Community in Action Award 2011 in 
december, in the city of santos (sP).

 holding of the International Volunteers Day 
event on december 5; with the participation 
of P&G and the social organization Gotas de 
Flor com Amor.

      Chief Sponsor                                                                    Collaborator            

healthcare

VOLUNTÁRIO
AMIGO DA
CRIANÇA

Child integration event  

7,000 participants 
53 consultations for eye tests
73 children and adolescents carried out actions 
to promote oral healthcare   
2,200 dental treatments for children and 
adolescentss
250 participating volunteers
361 parents and guardians present at the 
lectures on oral healthcare

Numbers for the Adotei  
um Sorriso Program
168 municipal districts from the
23 participating Brazilian states
4,229 volunteer professionals enrolled
275 participating social organizations
6,175 children and adolescents benefitted 
via clinical adoption
182,313 children and adolescents 
benefitted via institutional actions
108 educators trained to improve the quality 
of oral healthcare

What is the Adotei um 
Sorriso Program?
This Program promotes specialized 
voluntary action to improve the life 
quality of children and adolescents. 
The idea is to mobilize liberal 
professionals such as dentists, 
nutritionists, pediatricians, 
psychologists, speech therapists 
and opticians who wish to dedicate 
their work on a voluntary basis.  
The chief sponsor for this program 
is Copagaz and its collaborator is 
Interodonto.

I have been treating Renan 
since he was 9 years old. 
Today he is 18. We come 
to feel we are part of 
their life stories, you end 
up forming a bond. After 
doing a technical course 
he decided to go to college 
and called to tell me. It´s 
like I say to him ‘I don´t 
give you this treatment for 
free, my payment is seeing 
you grow as a person’.
Dr. Tania E. Santi Castro, volunteer for the 
Adotei um Sorriso Program since 2002“

“
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  Rir e Educar Project (Laugh and Educate)

in 2011, oral-B and Fundação Abrinq – save 
the Children got together to bring a new smile 
to many small mouths. With a view to ensuring 
the oral healthcare of children from 0 to 6 years 
of age, the Rir e Educar Project offered good 
quality treatment and information to children 
from low-income families from five municipal 
districts in the metropolitan region of são Paulo 
(osasco, diadema, santo André, Guarulhos and 
são Paulo).
oral-B mobilized volunteer dentists to perform 
clinical and institutional actions in social 
organizations indicated by Fundação Abrinq 
– save the Children, who tracked all of the 
actions and carried out educational activities.
Besides bringing information and healthcare 
to children, oral-B implemented a rewards 
program to provide incentive for the adhesion 
and participation of volunteers. renata Cristina 
marra was the dentist who carried out the 
highest number of action: she won 9 kits, with 
72 personalized tooth brushes in each one and 
was awarded a trip to an international dental 
congress with the right to take a companion.

main achievements in 2011
 educators and professionals from social 

organizations had access to links, videos and 
methodologies to be applied in the class room,  
as well as many tips on the subject via the website 
www.rireducar.com.br.

 Volunteer dentists, via lectures, contributed 
important information on the oral healthcare problem 
and guidance on how to brush teeth correctly. Besides 
this, they examined the children to identify which of 
them required clinical attention.

 tooth brushing lessons: a practical activity carried 
out by the volunteer dentists, allowing the children to 
apply the new knowledge and receive guidance in the 
act of brushing their teeth.

 the playful and the practical: dramatization 
performed with glove puppets or by educators 
underlined the actions of oral healthcare and care in 
suitable eating habits that small children need  
to have.

 Free treatment offered by volunteer dentists in 
their surgeries.

 special event on dentist´s day.

healthcare

Numbers for the
Rir e Educar Project
3,499 children benefitted via 
educational actions

1,946 children participating in the 
screening for dental assessment

60 children attended at the private 
practices of the professionals involved

49 volunteer dentists enrolled

44 volunteer dentists involved in actions

22 participating social organizations

361 parents or guardians who received 
guidance on oral healthcare

What is the 
Rir e Educar Project?
An initiative of the Oral-B 
brand, in partnership with 
Fundação Abrinq – Save the 
Children, aimed at promoting 
educational actions and 
providing incentive for 
dentists to adopt children for 
free dental treatment in their 
surgeries.

                                                              
Chief Sponsor 

Attention!
in the actions carried out, the Project 
identified, following dental evaluation, that 
an average of 25% of the children presented 
cavities.
Another relevant factor is that the majority of 
cavities appear in children over 3 years of age. 
it is important to emphasize that there were 
children younger than this that presented 
“milk bottle cavities”, already undermining 
their dentition as a whole.

dentist´s day
to celebrate dentist´s day, the actor Cauã reymond, 
poster-boy for oral-B, his dentist, dr. ronaldo 
Boccaletti, and the dental pediatrician and volunteer 
Amiga da Criança, dr. lucia Coutinho, playfully 
explained to the little ones from the Gotas de Flor 
com Amor organization the right way to brush and 
look after their teeth. the action benefitted children 
and adolescents via healthcare information linked to 
culture and leisure activities and the distribution of 
tooth brushes.

Guiding a child today 
creates a responsible adult 
in the future.
Emily B. Guzman, volunteer dentist  
with the Project ““
I was happy and proud 
to see that there are 
people who, even with 
few resources, but with 
a little support and lot of 
generosity, are able to help 
improve the lives of others.
Cauã Reymond, poster-boy for the 
campaign “

“
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 Por Todas as Crianças Program  (Every One)

may no child under 5 years of age 
die from avoidable causes. With this 
purpose in mind, Fundação Abrinq 
– save the Children presents the 
Por Todas as Crianças (every one) 
Program in Brazil. Carried out by 
save the Children in more than 25 
countries, this work is in line with 
United nations organization (Uno) 
millennium development objectives 
(mdo) 4 and 5. Although since 1990 
Brazil has been progressing toward 
the goals relating to these objectives, 
several important challenges remain, 
especially for reduction of maternal 
mortality and premature neonatal 
mortality (period from 0 to 6 days 
of life). Both depend on increased 
access and improved quality in 
pre-natal care, birth procedures and 
attention to the healthcare of women 
and children. 
Up until 2015, the Program will 
promote informative campaigns, 
mobilize and engage society, carry 
out actions of advocacy with the 
public authorities and carry out 
programmatic activities in the north 
and northeast regions (where the 
highest rates are encountered).

main achievements in 2011
 launching of the Program and the Campaign 

during a press interview.
 launching of the media campaign with 

on-line, off-line and social network components. 
there are also two films (for tV, cinema, internet 
and alternative media), a radio spot, an electronic 
banner, printed advertising, posters and the 
action known as Doe um Amigo (donate a 
Friend) on Facebook.

 the holding of an exposition at the raposo 
tavares shopping mall during Children´s Week.

 holding of the Integração Criança (Child 
Integration) event: which carried out actions to 
provide assistance and to promote healthcare for 
mothers-to-be and children from 0 to 12 years of 
age and their families, as well as orientation for 
healthcare professionals, educators and family 
members, in Araxá (mG).

 holding of the Crianças do Brasil (Children of 
Brazil) special program on tV Cultura.

 discussion of the issues with the federal 
government and specialists on child survival 
during the 2nd Brazilian Congress on the Rights of 
Children and Adolescents in november, in Brasília.

healthcare

Numbers for the Por Todas  
as Crianças Program
311 participating in the 2nd Brazilian 
Congress on the Rights of Children and 
Adolescents

9,293 adhesions to the Por Todas as 
Crianças Campaign on Facebook

80 insertions for the Por Todas as Crianças 
Campaign in the media

What is the Por Todas as 
Crianças Program?
This is a global program to be 
carried out in Brazil from 2011 to 
2015, which seeks to join forces to 
attain the goals of the Millennium 
Development Objectives (MDO) 4 
and 5 (to Reduce Death in Childhood 
and to Improve Maternal Healthcare, 
respectively). Contribution toward 
achieving these objectives implies 
dealing with issues relating to 
pre-natal care (raising of awareness 
regarding the importance 
of, increasing access to and 
improving the quality of tracking), 
encouraging the practice of normal 
birth (to increase access and ensure 
the humanization of the birth)  
and increasing the indicators for 
breast feeding.

Por Todas as Crianças, in Araxá
17 babies had the earlobe test and all of them were approved in the test
12 pediatric consultations carried out
100 healthcare professionals participating in the work shop on Child development up to 2 Years of Age
182 consultations for mothers-to-be in a workshop on medicine for babies, a self-make-up workshop, a 
photo shoot, and a workshop on shantala massage and lymphatic drainage

I loved today, I could repeat 
it over and over again. We 
learn everything about the 
baby! I really loved it!
Patrícia de Souza, 21 years old,  
mother-to-be who took part in the 
Integração Criança (Child Integration) 
event in Araxá ““
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 Creche para Todas as Crianças Project  (Day Care for All Children)

Current studies indicate that more than half the 
intellectual potential developed by the child has 
already been established by the time they reach 
4 years of age, proving that early childhood , 
therefore, is a decisive phase in development. 
day care centers represent the ideal place to 
develop the potential of small children.
Considering that the current population from 
0 to 3 years of age in Brazil stands at around 
10 million children, in order to ensure the 
enrollment of 50% of this group (the goal 
for the national education Plan, Pne), it will 
be necessary to reach 2020 with 5 million 
enrollments – almost 3 million more than the 
current number of children outside the day care 
centers. the goal of the federal government is 
to build 6 thousand day care centers by 2014, to 
contract 500 thousand teachers and improve the 
quality of the installations and attendance.
to contribute to dealing with this challenge, 
which is the duty of the governments,  
Fundação Abrinq – save the Children, in 
partnership with the C&A institute, created the 
Creche para Todas as Crianças Project, one 
of the initiatives of the A Primeira Infância 
Vem Primeiro Program which includes the 
voluntary participation, on a national basis, of a 
network of 82 articulators for infant education.
the articulators take on an important local 
role in facing the lack of day care centers in 
Brazil, carrying out actions for mobilization 
and engagement of the media, the business 
community, faculties and universities, 
institutions, social organizations, trade unions 
and trade union centers, providing leverage for 
actions in the municipal districts and regions 
where they are installed.

main achievements in 2011
 National Meeting of Articulators which identified 

and discussed the results (main actions carried 
out), impacts, adhesions and the next steps for the 
Project, in são Paulo (sP).

 inclusion of two community day care centers in 
the national education development Fund (Fundeb), 
in são João do meriti (rJ).

 Roda da Leitura (Reading Circle), storytelling 
with glove-puppets and donation of a package of 
children’s´ books in resende (rJ).

 Seminar on Childhood within the Municipal 
Context and Public mobilization, in nova iguaçu (rJ).

 holding of the III State Colloquy on Infant 
Education regarding the subject of social Policy for 
Childhood. investment in children in their first years 
of life. Absolute priority, in são José (sC).

 holding of the Seminar on 21 years of the ECA, in 
Cuiabá (mt).

 donation from the tortuga institute to the 
municipal Council for Children and Adolescents 
(CmdCA) to construct and expand the day care 
center, in rio Brilhante (ms).

 increased investment in the Creche Casulo day 
care center run by Fundação Arte de Educar Cogente, 
in Belém (PA), via a covenant between Uniodonto in 
Belém and Unimed in Belém.

 Participation in a public hearing in Fortaleza (Ce).
 delivery of new toy libraries donated by 

sulAmérica for day care centers in the states of 
Amazonas, Bahia, mato Grosso do sul, Pernambuco, 
rio de Janeiro, roraima, santa Catarina and são 
Paulo, benefitting 1,302 children in the Project.

education

Numbers for the Creche para 
Todas as Crianças Project
1,762 children benefitted indirectly

860 children benefitted directly

82 volunteer articulators 

27 participating states

40 participating municipal districts 

860 placements expanded

13 day care centers refurbished and fitted 
with suitable equipment 

What is the Creche 
para Todas as 
Crianças Project?
Since 2007, this Project has been 
contributing to expanding access 
to and improving the quality  
of day care services, ensuring  
full-time education and 
attention to the healthcare and 
protection of children ranging 
from 0 to 3 years of age. Enjoys 
the institutional partnership 
of the C&A Institute and the 
collaboration of Deloitte and the 
Shopping Ibirapuera Mall.

  Partnership                                                                                   Collaborators             

As an articulator of the 
Creche para Todas as 
Crianças Project via the 
Community Network and 
for having recommended 
a day care center in the 
rural zone, I congratulate 
those involved on the 
effort and value applied 
to the material donated 
by SulAmérica and for the 
kindness of arranging it and 
offering it to the children 
in our community. 
Marinêz Simões, representative for  
the rural zone in the municipal district  
of Nova Iguaçu/Rio de Janeiro “

“
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 No Pé da Letra Project

reading goes far beyond the decoding of 
the alphabet. it carries a social function and 
begins before the consolidation of literacy, 
in other words, children read even before 
they learn to read. in this process, family and 
school play a fundamental role and should 
join forces to stimulate a taste for reading 
in children. Fundação Abrinq – save the 
Children believes in the potential of reading 
and in the repercussion of its benefits 
throughout the course of a lifetime.
reading for pleasure – this was the impact 
that the No Pé da Letra Project provoked 
in the reading behavior of children between 
0 and 6 years of age attending municipal 
infant schools in the Campo limpo region in 
the south side of são Paulo city. 
to present the results of the Project, which 
was concluded in 2011, a meeting was 
held at the head offices of Fundação Abrinq 
and the occasion was used to present the 
systematization of the results. it is important 
to emphasize that all of the phases and 
outcomes of the Project were highly positive, 
leading to the production of a publication. 
(see page 127)

main achievements in 2011
 evaluation visits to all of the 

schools involved in the Project.
 systematization of the project 

actions together with the municipal 
infant schools (emeis) that 
participated in the training process 
in 2009 and 2010.

 meeting of educators to present 
the systematization.

 launch of the publication No 
Pé da Letra - Sim, crianças podem 
gostar de ler!

education

Numbers for the  
No Pé da Letra Project
1,818 children benefitted directly 

7,885 children benefitted indirectly 

8 teaching coordinators trained

24 teachers trained

8 participating municipal infant schools

What is the No Pé da 
Letra Project?
Project in existence 
since 2009 and aimed at 
strengthening initiatives 
that contribute to the 
development of reading 
behavior in children from 0 
to 6 years of age, making it 
possible to work with reading 
practices in Infant Education 
facilities in the south side of 
São Paulo city. The Project 
was sponsored by the chief 
sponsor Deutsche Bank.

Chief Sponsor 

In Infant Education we don’t 
have to ask the children 
to read and keep quiet. In 
truth, I have learned the 
opposite, since it is precisely 
this interaction that books 
should produce.
Emei Alice Alves Martins Infant School““
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 No Pé da Letra Project  Jeitos de Aprender na Educação Infantil Project 

  (Ways of Learning in Infant Education)

the Jeitos de Aprender na Educação 
Infantil Project was started in August 
2011 in the aim of qualifying the municipal 
infant education network with new 
practices in reading mediation and the 
methodology of mathematical games, and 
of acquiring and/or expanding the stocks of 
children’s´ books and games.
this phase involved ten infant schools from 
the Campo limpo region in são Paulo. 240 
professionals were trained and provided 
with knowledge of reading mediation and 
logical reasoning, benefiting 4,682 children 
via the new practices implemented and 
involving 2,768 families in volunteer 
actions and in the learning process. in 
2012, the Project will be continued and a 
further 13 schools from the same region 
will be included.

main achievements in 2011
 training of teachers and teaching 

coordinators in the practices of reading 
mediation and methodology for 
mathematical games.

 Acquisition of ten children´s literature 
packages and games for the development 
of logical reasoning, for each one of the 
participating municipal infant schools.

 Communication of good experiences in 
the practices of reading and stimulation of 
introduction to mathematics.

 holding of a meeting with the families, 
encouraging participation in the children’s´ 
learning process.

 holding of the Jeitos de Aprender na 
Educação Infantil seminar, which included a 
lecture on Concepts of Infant Education and 
National Curricular Directives, ministered by 
Professor dr. ordália Alves Almeida.

education

Numbers for the Project
Jeitos de Aprender na  
Educação Infantil 
4,682 children benefitted

2,768 participating families

240 professionals with knowledge of reading 
mediation and logical reasoning

10 participating infant schools

14 training courses provided

1,468 books delivered

686 games and toys delivered

What is the Jeitos de 
Aprender na Educação 
Infantil Project?
This Project contributes to 
improving the practices of 
reading, writing and logical 
reasoning via the training 
of teachers and teaching 
coordinators, and the acquisition 
of educational kits consisting  
of books and games aimed at 
logical reasoning.  The Project  
is sponsored by the chief sponsor 
Bvlgari.

Chief Sponsor 

The starting point was the 
cultural retrieval of the 
games and play experienced 
by parents and educators 
when they were small. 
Emei Astrogilda de Abreu Sevilha  
Infant School ““
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 Escola no Campo Project (Field School)

this Project is aimed at the 
environmental education of children 
and adolescents within the public 
schools system and that live in the 
rural zones. in its 20 years of activities, 
the Escola no Campo Project has 
already attended more than 40,594 
youths, who multiply messages 
regarding the importance of ensuring 
the right of children and adolescents 
to schooling. Besides this, it also 
combats child labor, emphasizes care 
for the environment, the preservation 
of river sources, recycling, the 
importance of avoiding brush fires, 
deforestation and the preservation of 
rivers in order to conserve the planet 
for the future generations.
implemented since its start by 
syngenta, as of 2009 the Project 
began to include the strategic actions 
carried out by Fundação Abrinq – save 
the Children. the didactic program has 
been revised and the chapters on the 
Statute of the Child and Adolescent and 
Child Labor have been included.  
in the Escola no Campo Project, 
the children and adolescents are 
encouraged to transmit what they 
have learned to their families and to 
the societies in which they live.
in 2011 the Project presented 
significant progress. new municipal 
districts, poles and states came to be 
included in the area covered by the 
actions, thereby making it possible 
to expand the number of individuals 
involved and benefitted.

main achievements in 2011
 Use of new methodologies in the 

training courses, that allow for the collective 
creation and definition of all the activities, 
establishing time and duration for the stages, 
contributing to and qualifying the practices of 
the teachers.

 training of multipliers in the aim 
of enabling representatives from the 
departments of education and/or schools  
to multiply the training among other 
education professionals.

 development of the monitoring system.
 Production of  Teacher and Student Primers 

aimed at attending the demand for 30 
thousand students in 2012.

education

Numbers for the Escola 
no Campo Project
28,338 children from 11 to 14 years of age 
benefitted directly
28,000 families benefitted
47 training courses provided 
184 municipal districts participating in 
the Project
13 states participating in the Project  
1.010 educators trained   
475 partner schools
184 terms of Cooperation with departments 
of education
148 volunteers

What is the Escola  
no Campo Project?
Born in 1991, from the 
partnership between Syngenta 
and the Department of 
Education for the State of 
São Paulo, to raise awareness 
among the new generations 
regarding the need to preserve 
the Environment. Since 2009 
it has received the strategic 
actions and technical support 
of Fundação Abrinq – Save the 
Children. The chief sponsor 
for this Project is Syngenta.                                                                                                                                        
                                                         

Chief Sponsor 

rates of Growth for the Project in 2011
82.1% of students were benefitted by the project 
24.9% of teachers involved
95.7% of administrators and teaching 
coordinators involved
114.6% of representatives from departments 
of education involved.
50.8% of schools involved
85.7% of technical sales representatives involved
41.5% of municipal districts involved
38.2% of poles present in the project
84.2% of participation from the syngenta 
cooperatives and customers My boy knows more than 

me. I´m learning from him. 
A few days ago I threw a 
coke can in the street and 
he said I shouldn´t do that 
because it was bad for the 
environment. I had to go 
back and pick up the can 
and throw it in a bin. 
father of a student, Pole in Iraí  
de Minas/MG “

“
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 Escola no Campo Project (Field School)  Mudando a História Project (Changing the Story)

in the small riverside community of nossa senhora de 
Fátima, a 20-minute boat ride from manaus, the number 
of children and adolescents not attending school in 2007, 
if not alarming, could be considered at least worrying. the 
perspective for better days did nothing to rouse enthusiasm, 
even of those who attended the class room: among those 
who studied, few had ever read a book in their lives. this 
situation began to change when the Mudando a História 
Project was implanted in the village.
the Comunidade Nossa Senhora de Fátima in manaus is one 
of the 18 social organizations participating in the Project in 
the state capital of Amazonas. since 2010, the Mudando a 
História Project has been putting down roots in manaus, 
due to the statements of the international student evaluation 
Program for 2009, which indicated the capital of Amazonas 
as being the municipal district with the lowest level of 
education among 15-year old adolescents in the northern 
regions of Brazil.
the proposal of this Project, carried out from 2001 to 2011, 
born of a partnership with nokia and the international Youth 
Foundation, was to offer youths the opportunity to act as 
reading mediators and multipliers. the work involves, firstly, 
the identification and recruitment, in schools, of boys and 
girls ranging from 13 to 18 years of age. once they have been 
trained, they begin to promote activities in class rooms or 
social organizations, always for smaller children. the little 
ones choose the book and the youths read it to them.
A survey conducted by Fundação Abrinq – save the Children 
shows that the youths participating in the Mudando a 
História Project live up to the expectations of the founding 
body and read far more than the majority of Brazilian youths. 
According to the survey, they read, they read – from the 
months of January to June of the preceding year, an average 
of almost 90 books. Furthermore: the family members of 
reading mediators trained by the project are also satisfied. 
Approximately 70% of them state that the whole family has 
started to read more; and around 90% said that the youths 
have begun to read at home to other people – usually to 
younger brothers and sisters, cousins and neighbors.

main achievements in 2011
 4 training encounters for educators.
 6 supervisory meetings with multipliers, 

with an average participation of 70 youths 
each. 

 1 training course for new multipliers, 
making a total of 81 new multipliers trained. 

 9 meetings to monitor and strengthen 
the regional poles.

 Workshop to present the Program to 
social organizations in manaus.

 Celebration of national Children´s Book 
day, with a flashmob and the delivery of 
book packages.

 reading mediation sessions at the Ação 
Global event, in the city of manaus.

 Leitura na Praça event (reading in the 
square), in commemoration of Municipal 
Reading Day, in manaus. on the occasion 
seven reading stations were set up in town 
squares in different parts of the city.

 reading mediation sessions at the Paraty 
International Literary Festival (Flip).

 reading mediation sessions at the 30th 
Sesc Amazonas Book Fair.

 organization of the III Reading Seminar 
for the “Mudando a História” Project – 
Reading to Change Stories. Aimed at 
sharing the methodology and underlying 
presuppositions of the Project, which include 
reading, youth protagonism and networking, 
and to celebrate the 10 years of history, 
conquests and challenges involved in  
the Project.
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Numbers for the Mudando a 
História Project
81 youth multipliers trained
756 youth reading mediators trained
45 educators trained 
5,890 children benefitted in the 
mediation sessions
18 partner social organizations 
21 partner schools

What is the Mudando a 
História Project?
This Project is part of the program 
for the global development of 
youths to strengthen life-skills 
and prepare them for the future. 
Created in April, 2000, based on 
the cooperation between the 
International Youth Foundation 
and Nokia – chief sponsors for 
the Project. The main aim is to 
contribute to the development 
of reading skills in children and 
youths, via the actions of the youth 
as an agent of positive intervention 
and social transformations.

total numbers for the  
Project from 2001 to 2011
12,008 youth reading mediators trained 
1,256 youth multipliers trained 
130,504 children benefitted in the 
mediation sessions 

Chief Sponsors

I discovered that we can all 
do positive things together, 
regardless of the cultural, 
social and economic 
contexts. 
Ramayana Rodrigues de Paula, multiplier““
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 Empresa Amiga da Criança Program (Child Friendly Company)

the Guia de Sustentabilidade 2011 
(sustainability Guide), published by 
Revista Exame magazine, highlighted 
21 companies as being exemplary in 
sustainable practices. of these, nine 
are included in the Empresa Amiga 
da Criança Program run by 
Fundação Abrinq – save the Children.
Unilever, considered by the publication 
to be the sustainable Company of 
the Year, has been a Child Friendly 
Company since 2004, and since then 
has been fulfilling its commitment 
to the eradication of child labor 
and carrying out social projects 
that give due respect to child/youth 
development. 
the list of the top companies on 
social-environmental practices and 
that form part of the Program also 
includes: laboratório sabin, edP, 
elektro, Fibria, itaú Unibanco, natura, 
Philips and suzano.
What do all of these institutions have 
in common? they invest resources in 
business related social actions aimed 
at promoting and defending the 
rights of children and adolescents, in 
compliance with the statute of the 
Child and Adolescent and they are 
recognized as being Child Friendly 
Companies. 
the Program, which has been in 
existence since 1995, is an instrument 
of progress in this awakening of the 
business conscience. By assuming 
the five commitments and obtaining 
recognition from Fundação Abrinq – 
save the Children, they ally the goals 
of the private sector with the concept 
of social investment. 

main achievements in 2011
 re-registration of the Empresas Amigas da 

Criança (Child Friendly Companies).
 re-launching of the Onde Tem Este Selo, Tem 

Educação campaign shown between August 
and november on the foremost tV broadcasting 
stations, and between september and december 
in the moviecom movie theatres.

 the carrying out of 22 technical visits to the 
companies that take part in the Program in the 
states of são Paulo, Alagoas, Paraíba and  
mato Grosso.

 the bringing together, in June, of 26 
leadership groups, in the city of são Paulo, at 
the workshop on Qualification of Private Social 
Investment aimed at small companies.

 the organization, in september, of the 
workshop on Qualification of Private Social 
Investment, aimed at medium and large 
companies. topic: how Can We improve the living 
Conditions of Brazilian Children and Adolescents?

protection

Numbers for the Empresa 
Amiga da Criança Program
59 new companies registered
830 empresas Amigas da Criança 
(Child Friendly Companies)
BRL$ 3.2 billion invested by companies in 
actions aimed at children and adolescents;
BRL$ 102.6 million destined by companies 
to the Funds for the rights of Children and 
Adolescents
297 municipal districts from 22 Brazilian 
states involved
4,169,459 children and adolescents benefitted 
through the social actions carried out by the 
companies in 2011 

What is the Empresa Amiga 
da Criança Program?
This Program engages the 
business community in defense 
of the rights of children and 
adolescents, mobilizing and 
recognizing companies that 
carry out actions to promote 
and defend the rights of 
children and adolescents.                                                                                                                                     
                                     

the five commitments
1. to not exploit child labor and not employ 
adolescents in nocturnal, hazardous and insalubrious 
activities, in compliance with law 8,069/90 of the 
statute of the Child and Adolescent.
2.  to advise contracted suppliers that proven 
denouncements of child labor will lead to termination 
of the trade relationship.
3.  to carry out actions to raise awareness among 
customers, suppliers and surrounding communities 
regarding the harm caused by child labor.
4. to carry out actions to benefit children and 
adolescents, the children of employees in the areas of 
education, healthcare and social services.
5.  to carry out actions to benefit the children and 
adolescents from surrounding communities, in 
keeping with the values established by  
Fundação Abrinq – save the Children.

I am with Fundação Abrinq 
because I believe that the 
most important thing is 
for us to join with other 
companies that support, in 
conjunction with a serious 
organization, the defense 
of the rights and exercise 
of citizenship for children 
and adolescents.
Júlio César Lopes, Marketing Director, 
Sonda Supermarkets “

“
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 Prefeito Amigo da Criança Program (Child Friendly Mayor)

2011 was a year in which we celebrated the countless 
conquests relating to the qualification of the work 
carried out in the municipal districts of Brazil, which 
assumed a commitment to giving priority to childhood 
and adolescence in their public policies in the 4th edition 
of the Prefeito Amigo da Criança Program, 2009-
2012 administration.
in response to the data provided on the PPAC map - 
situation 2009, a recommendations report was drawn 
up for the 354 municipal districts that completed this 
phase of the Program. 
the document was structured based on the analysis of 
social indicators from each municipal district, in the aim 
of subsidizing the qualification of the plans of action and 
the goals relating to the issues of: Infant Mortality and 
Death in Childhood; Drug Addiction, Infant and Inclusive 
Education; Violence Against Children and Adolescents; and 
Child Labor.
some of these issues were elected as priorities and, 
this being so, they were resumed by the municipal 
districts in the national seminar held in July, in são 
Paulo. the event also covered the national Plan for the 
human rights of Children and Adolescent approved 
by the national Council for the rights of Children and 
Adolescents (Conanda), in April 2011. 
Aligned with this directive and with a focus on its 
viability within the municipal ambit, the Prefeito 
Amigo da Criança Program published support 
material with a step-by-step description of how to draw 
up the municipal Plan for Childhood and Adolescence for 
the period from 2012 to 2021, in the aim of stimulating 
the municipal districts to define local goals and actions 
oriented according to the national strategic objectives.
the primer represents a practical subsidy for the 
development and strengthening of planned, 
participative and inter-sectorial policies between the 
municipal public administration agencies for joint 
promotion of the rights of childhood and adolescence. 
heading toward the closure of this year´s event for 
the Program, the municipal districts will be assessed 
for the advances they present during the 2009-2012 
administration in three categories: Good Practices, Full 
recognition and national highlight. the Prefeito Amigo 
da Criança award will be granted in June 2012.

main achievements in 2011
 the national seminar brought 

together 600 participants from all 
Brazilian states and regions over the 
course of three days, in a meeting 
held in July, in são Paulo.

 launching of the primer 
Plano Municipal para Infância e 
Adolescência – Guia passo a passo 
(municipal Plan for Childhood and 
Adolescence - step-by-step Guide).

 sending of the report on 
recommendations for the 354 
municipal districts that completed 
the filling in of the PPAC map – 
situation 2009. 

 Filling in of the PPAC map – 
situation 2010, which included the 
monitoring of qualitative aspects 
for carrying out the policy on a 
municipal basis.

 Gaining of loyalty from 90% 
of the municipal districts, making 
a total of 320 municipal districts 
approved in the third stage of 
monitoring. 

 A total of 959 initiatives, from 
all regions in the country, enrolled 
in the selection of Good Practices 
for the 2009-2012 municipal 
Administration. 

 renewal and expansion of 
the strategic partnerships that 
contribute to attaining the goals 
proposed by Fundação Abrinq – 
save the Children.

 setting up of partnerships 
between all strategic sectors that 
discuss, define and carry out the 
directives of the policy in benefit 
of children and adolescents on a 
national basis.

protection

Numbers for the Prefeito 
Amigo da Criança Program
1,566 participating municipal districts 
98 in the north region
541 in the northeast region
112 in the mid-West region
585 in the southeast region
230 in the south region
1 national seminar
26 partners

What is the Prefeito 
Amigo da Criança 
Program?
This Program mobilizes mayors 
to make a commitment to the 
development of public policies 
in the areas of healthcare, 
education and social services 
and to guarantee resources 
in the budget to ensure 
the rights and improve the 
living conditions of the 
children and adolescents 
in their municipal districts.                                                                                                                                       
                        

I thank Fundação Abrinq 
for its major collaboration 
and for accompanying us 
on this journey. By way 
of their experiences they 
have contributed and 
continue to contribute to 
building a better town for 
our children.
Luciano Belchote Martins, Jequié-BA

“
“
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 Prêmio Criança Program (Child Award)

on the 18th occasion of 
this event, held in 2010 to 
commemorate the 20 years of 
Fundação Abrinq, the Program 
returned to its biennial format. 
For this purpose, in 2011, the 
criteria were drawn up for 
participation and the publicity 
material was developed for the 
Prêmio Criança 2012.
the awards are open to 
civilian social organizations 
and companies that carry 
out initiatives, considered to 
be good practices, aimed at 
children from 0 to 6 years of age, 
mothers-to-be and parturients. 
the project needs to be focused 
on actions within the areas of 
education (infant education), 
healthcare (infant mortality, 
death in childhood and maternal 
mortality) or Protection. in this 
format, the Prêmio Criança 
Program reserves the year after 
the award ceremony to publicize 
the winning projects.
since 2008, this event has also 
been used to elect a professional 
category to receive honors for 
carrying out work that helps 
ensure the rights and well-being 
of children. 

retrospective View
this event has existed since 1989,  
but in 2002 the focus moved exclusively  
to early childhood, a primordial phase  
of development.
Quality in the attendance of children and 
mothers-to-be are important factors for the 
initiative to be considered a good practice 
and publicized to society. summing up all of 
the occasions on which the event has been 
held, awards have been given to 68 projects 
from various regions of the country.

protection

What is the Prêmio 
Criança Program?
The Prêmio Criança 
Program identifies and 
acknowledges good practices 
carried out by companies and 
social organizations providing 
visibility to successful initiatives 
carried out in Brazil.                                                                                          

Before the Prêmio Criança 
award, we were constantly 
asking ourselves if we 
were on the right track, 
if our work had real 
relevance. This recognition 
gave us a seal of 
unquestionable quality and 
injected greater strength 
and motivation into our 
work team, based on the 
responsibility that goes 
with this recognition.
Claudia Vidigal, Fazendo Minha
História Program, award winner in 2009“

“
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 Prêmio Criança Program (Child Award)  Presidente Amigo da Criança Project (Child Friendly President)

the year of 2011 saw the start of the 
administration by President dilma 
rousseff. therefore, it also constituted 
the beginning of a new cycle of activities 
for the Presidente Amigo da Criança 
Project conducted by Fundação Abrinq 
- save the Children together with 
partner social organizations, to ensure 
the commitment of the President of the 
republic to advancing with the policies 
aimed at children and adolescents.
over the course of the year, it has been 
the responsibility of the organization to 
monitor the first policies implemented 
by the federal government and begin 
tracking the evolution of the indicators 
relating to: the promotion of healthy 
lives; access to good quality education; 
protection of children and adolescents 
against mistreatment, exploitation and 
violence; and the combating of hiV/Aids. 
this process also includes the analysis 
of the federal budget based on the 
examination of public investments in the 
areas of childhood and adolescence.
the Presidente Amigo da Criança Term of 
Commitment signed by the president 
dilma rousseff reiterates the goals and 
objectives for the millennium in the areas 
of education, healthcare and protection, 
expressed in the document entitled Um 
Mundo para as Crianças (A World for 
the Children), ratified by the Brazilian 
Government in the United nations 
organization (Uno) in 2002.

main achievements in 2011
 launching of the III Relatório - Um 

Brasil para as Crianças e os Adolescentes 
(iii report A Brazil for Children and 
Adolescents). the event brought together 
representatives from the department 
of human rights for the offices of the 
President of the republic, of the national 
Forum on the rights of Children and 
Adolescents, from mayor´s offices and 
social organizations. the publication 
provides information on the advances and 
challenges of policies aimed at childhood 
and adolescence implemented in the 
presidential administration of luis inácio 
lula da silva (2007-2010). 

 survey of the social indicators 
relating to the situation of children and 
adolescents in Brazil. Publication of 
this data makes it possible to establish 
a parameter for understanding the 
challenges presented to the current 
presidential administration.

 delivery of a document that ratifies the 
commitments to the Presidente Amigo 
da Criança Project ahead of the issues 
dealt with in the 2nd Brazilian Congress 
on the Rights of Children and Adolescents: 
focused on the protection of children and 
adolescents during these mega-events, 
on the challenges of child survival for 
the most vulnerable populations and 
increased investment in education.

protection

What is the Presidente 
Amigo da Criança 
Project?
Created in 2002, this project 
seeks commitment on the part 
of the President of the Republic 
to create and implement public 
policies aimed at improving 
the situation of children 
and adolescents in Brazil, 
guaranteeing their rights 
in keeping with the goals 
established by the UNO.

When the President of the 
Republic acknowledges 
the need to retrieve 16 
million Brazilians from 
situations of poverty, 
she also recognizes that 
among these people, the 
children are the most 
vulnerable. 21 years after 
the introduction of the 
Statute of the Child and 
Adolescent, the challenge 
of implementing it still 
remains.
Maria do Rosário Nunes, minister from the 
National Department of Human Rights for 
the Offices of the President of the Republic 
and chairwoman of the National Council for 
Child and Adolescent Rights “

“
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 Nossas Crianças Program (Our Children)

this is an example of a project supported by 
the Nossas Crianças Program, which acts 
together with the social organizations in all 
regions of Brazil. By way of a selection process, 
the Program establishes an association between 
social organizations and passes on, in full, the 
funds raised from donators in order to ensure the 
expansion of placements and qualification of the 
attendance provided.
in 2011 the Program offered technical and 
financial support to the associated social 
organizations with attendance aimed at the 
issues of infant education, eradication of Child 
labor, sexual and reproductive healthcare, 
infant and Childhood survival, and domestic and 
sexual Violence. 
the selection process was opened to 18 
states and projects from a total of 21 social 
organizations were approved, these being: 1 
in Acre, 1 in Bahia , 1 in Pará, 2 in Paraíba, 2 in 
Ceará, 2 in rio de Janeiro and 12 in são Paulo, 
which jointly represent 4,814 children and 
adolescents attended. 

main achievements in 2011
  expansion of the number of 

organizations that receive support for 
projects, adding 21 new organizations 
to a total of 27 for the year.

  expansion of the Nossas Crianças 
network from 155 to 166 social 
organizations.

  holding of the 11th Annual Meeting 
of the “Nossas Crianças” network, 
which debated on the subject of: 21 
years of the Statute of the Child and 
Adolescent and the Role of Professionals 
in Guaranteeing the Rights of Children 
and Adolescents, in são Paulo.  
Attended by 250 professionals from 
rights defense organizations, Councils 
and departments of social services, 
healthcare and education, as well as 
representatives from the associated 
social organizations from other states. 

  eleven monthly encounters of the 
nossas Crianças network aimed at 
strengthening the organizations and 
ensuring greater effectiveness in the 
guarantee of the rights of the children 
and adolescents attended.

  in June, the month in which 
the Combat Against Child labor 
is celebrated, approximately 
80 representatives from social 
organizations within the network were 
present to debate on the Eradication 
of Child Labor and the Single Social 
Services System.

  “Nossas Crianças” Network Planning 
Encounter held to draw up the plan of 
actions for 2012. the event brought 
together 40 representatives from the 
social organizations comprising the 
network. 

protection

Numbers for the Nossas  
Crianças Program
5,194 children and adolescents benefitted 
directly
61,647 children benefitted indirectly
166 social organizations participating in the 
nossas Crianças network
27 associated social organizations
BRL$ 1,584,445.29 passed on to the 
associated organizations
46 municipal districts with participating 
organizations

What is the Nossas 
Crianças Program?
This Program passes on funds so 
that social organizations are able 
to increase the number of places 
available, thereby ensuring good 
quality attendance to children and 
adolescents.  It provides the passing 
on of funds, technical support, 
mediation in the donation of 
products and services. It has also been 
mobilizing people and companies, 
since 1993, to financially adopt 
children and adolescents.

“[...] 90 children and adolescents have 
been benefitted by the project. From 
July to December, 83 individuals left 
situations of child labor[...] The most 
significant progress attained was the 
school performance witnessed via the 
pass rate. The children and adolescents 
evolved in their writing skills and in their 
reading habits, reflecting improvement 
in all other areas of knowledge. The 
learning produced made it possible for 
the children and adolescents to recognize 
the damage caused by child labor and the 
opportunity to practice educational, play 
and cultural activities that are essential 
to full development, preparing them to 
become structured adults with better 
living conditions [...]” 

Claudineide Santos Souza Lima - Teaching 
Coordinator for the Porteiras Family Services 
Association, Porteiras, CE

We have increased our 
attendance in healthcare 
and social services, making 
it our job to invest in 
strengthening women and 
in their capacity to look 
after themselves and their 
children, which is highly 
important for their social 
development.
Tâmara Bezerra, social worker responsible 
for the Saber Criança project run by the 
Institute for the Promotion of Nutrition and 
Human Development – Ipred “

“
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 Nossas Crianças Program (Our Children)
Nossas Crianças 
Network 
(Our Children) 

the network was created in september 
1999 with the mission of mobilizing, 
articulating and training social 
organizations attending children and 
adolescents to exercise influence the 
policies aimed at childhood, adolescence 
and youth, as well as to have a 
transforming action over the situation of 
social vulnerability encountered in this 
population. All of the 166 organizations in 
the network are or have been partners to 
the Nossas Crianças Program, since it 
was founded in 1993.
Members of the Network Committee 
in the 2011 - 2012 administration
Political Action
Patrícia Cardozo da silva – “oiAeU” Center 
for support Action and transformation
Political Action
Angela souza de Jesus –Casa do Zezinho 
educational and Assistential Association
Political Action
renata ramos – Arrastão human 
Promotion movement
Partnership Articulation
regina Alves ribeiro – Bom Jesus social 
service
Partnership Articulation
Josefa Arruda Barbosa –Bororé Center for 
social Promotion
Communication
luciana de Assis maciel –Casa mateus 
Community Center
Communication
magno Carlos maciel – CeC A nossa Casa – 
Bom Parto
Communication
eloneide maria soares sousa – YmCA 
Jabaquara 
Institutional Development 
izildinha Gonsalez – sítio Pinheirinho 
educational Community

organizations associated in 2011
anizations associated in 
Infant Education

 Childhood and Adolescence
support Association – nossa turma, 
são Paulo/sP

  “oiAeU” Center for support Action 
and transformation, Ferraz de 
Vasconcelos/sP 

Eradication of Child Labor
 shAlom Association, 

Cruzeiro do sul/AC
 nova Vida Community Association, 

sapé/PB
 Porteiras Family Assistance 

Association, Porteiras/Ce
 Pia sociedade de Padre nicola mazza, 

João Pessoa/PB

Sexual and Reproductive 
Healthcare

 Community Action for Brazil,
rio de Janeiro/rJ

 Aldeia do Futuro – Association 
for improving the Conditions of the 
Population in need, são Paulo/sP 

Infant and Childhood Survival
 monte Azul Community Association  

são Paulo/sP
 santarém Association for the study 

and Utilization of resources from 
Amazonia (seara), santarém/PA

 Cooperation for human development 
and housing, salvador/BA

 institute for the Promotion of 
nutrition and human development,  
Fortaleza/Ce

 salus healthcare Association – 
núcleos Paulista (Cren), são Paulo/sP

Domestic and Sexual Violence
 Associação Brasileira terra dos 

homens, duque de Caxias/rJ
 lar escola Jêsue Frantz, 

diadema/sP
 Vila Prudente Christian Workers 

Circle, são Paulo/sP
 Arrastão movement for human 

Promotion, são Paulo/sP
 Pró-morato Community Cultural 

Association, Francisco morato/sP
 Quixote Project support Association, 

são Paulo/sP
 Associação de Apoio as meninas e 

meninos da região da sé,  
são Paulo/sP

 Associação são Francisco de Assis – 
Franciscan sisters for the Providence of 
God, são Paulo/sP 
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donations for the  
nossas Crianças networkizations 
associated in 
some of the donations sent in 2011 to the 
social organizations comprising the Nossas 
Crianças network.

ADML Serviços Médicos S/C Ltda - Rubem 
Berta Institute
more than 70 attendances (appointment,  
tests and surgery) with ear, nose and  
throat specialists. 

São Paulo Trade Association (ACSP)
The Passeio Redescobrindo Project 
benefitted more than 800 children and 
adolescents via cultural and educational 
activities carried out in the historical regions of 
downtown são Paulo and on Avenida Paulista.

São Paulo Library
Provision of a space for the monthly meeting 
of the Nossas Crianças network and the Letras e 
Harmonia (Words and Harmony) Workshop for 
50 representatives from social organizations. 

CA Technologies
donation of 1,619 food hampers to the monte 
Azul Community Association. 

Cartoon Network 
donation of 100 entries for children, 
adolescents and families to take part in the 1st 
Cartoon Network Fun Run. the kit for the event 
contained t-shirts, a stopwatch, a Cartoon free 
gift and promotional materials. 

Castelo Alimentos S.A.
donation of five tons of food products to  
the Center for nutritional recovery and 
education (Cren). 

Chaim Produções Ltda.
donation of more than 2 thousand tickets to 
the shows Aladdin – the Musical, La Cage aux 
Folles and Cabaret.

Diorama Productions and Events 
donation of 608 tickets to the show Novinha 
em Folha. 

Elo3 Business Integration
donation of 90 tickets to the show É Proibido 
Miar benefitting two social organizations.

Fundação Abiótica pelo Direito de 
Enxergar Direito (Abiotic Foundation 
for the Right to See Clearly) 
more than 80 children and adolescents 
received donations of glasses.

Bienal Foundation
training Course in Contemporary Art for 20 
professionals from the social organizations.

Osesp Foundation
donation of 379 tickets to matinee Concerts 
at the são Paulo hall. 

HSBC Brasil
donation of 20 tickets to the Universo Casuo 
show, protagonized by the main clown and 
only Brazilian member of the Cirque  
du soleil.

Dr. Virgílio Centurion Eye  
Disease Institute (IMO)
more than 100 optician appointments and 
eye tests. 

ABAD Institute and Tenda Wholesalers
donation of 500 kg of bars of chocolate for 
the manufacture of bonbons and easter eggs 
in educational activities with the children, 
adolescents and families. 

Callis Institute
training of 25 professionals, from  
12 organizations, with the Storytellers 
workshop.  

Klin Produtos Infantis Ltda
Via the “Compra Solidária” Campaign, Klin donated 465 
pairs of children´s shoes.

Marcus Vinicius House of Cinema and Television 
donation of 330 tickets for the children´s show Ervilha 
Sapos Júnior.  

Nestlé Brasil
donation of more than 950 university exercise books 
and 3,130 plastic plates.

Extra Supermarket Chain
donation, in partnership with disney, of a truck filled 
with 7 thousand items (from cleaning material and 
personal hygiene products to toys) for 400 children 
from the Bororé Center for social Promotion, as well 
as the donation of food hampers over the course of 12 
months to the families.

Moviecom Network
donation of more than 850 tickets to watch a special 
screening of the movie ice Age 3.

Raposo Tavares Shopping Mall
Children from six social organizations gave a 
presentation during a photo exhibition that illustrated 
the 21-year trajectory of Fundação Abrinq.

Sonda Supermarkets
donation of 39 thousand items (including sweaters, 
books and toys) to 27 social organizations. 

Bradesco Theatre
donation of more than 400 tickets for the shows Tholl 
– Image and Dream, Disney Live! The Magic of Mickey 
Mouse, The Witches of Eastwick, and the São Paulo 
Dance Company. 

Vanish in Action – Reckitt Benckiser
donation of 13,400 items of clothing, 20 irons and  
10 washing machines.  

Vira Festa Shows and Events
the show The Wizard of Oz was watched by more than 
300 children and adolescents.
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 Criança com Todos os Seus Direitos Program 
(Child with All Their Rights)

Following the partnership 
forged with save the Children, 
in 2010, Fundação Abrinq came 
to coordinate the actions of the 
Criança com Todos os Seus 
Direitos Program aimed at 
minimizing the problems faced by 
the communities in the hinterland 
of the Brazilian northeast in 
obtaining access to the public 
healthcare, nutrition, education 
and protection services for  
their children.
launched in 2010, the Program, 
for which the main co-funder 
is the european Community, 
supports local authorities and 
non-governmental agents in 
the promotion of integrated 
public policies that lead to 
improvements in the living 
conditions of early childhood. 
As well as seeking to expand 
the participation of family 
and community members in 
guaranteeing the rights of  
the children.

main achievements in 2011
  Conclusion of the course on Full Development in Early Childhood, carried out in partnership with 

the Universidade Federal do Vale do São Francisco, with the participation of 444 professionals from the 
mãe Coruja Pernambucana Program and the departments of healthcare, education and social services 
that work with children under 5 years of age within the public municipal or state network.

  Forming of 15 groups of multipliers for the Também Sou Pessoa (I´m a Person Too) methodology. 
this work aggregated 177 professionals, who applied the in 3,500 families, aiming to facilitate a 
positive interaction between adults and children.

  review of teaching practices at 14 schools, of which seven are for indigenous communities and 
two are for former-slave communities.

  implementation of four school vegetable gardens in the pilot schools, improving the 
school meals.

  installation of 14 reading corners, thereby increasing  the access of the children to literary reading.
  Participation of 285 families in workshops held at schools on Nutritional Education, Protection and 

Infant Education, among other subjects, promoting greater integration between family and school.
  holding of two Theme Fairs in the municipal districts of salgueiro and ipubi, with the participation 

of approximately 1,700 people.
  training of 270 local authorities and representatives of society from 19 municipal districts in the 

leadership to draw up the municipal Plans for early Childhood.
  training of 51 rights advisors to take the issue of Early Childhood to the sectorial counsels.
  exchange program between Brazil and Peru within the ambit of successful public policies. 
  local, national and regional forums strengthened in the actions to favor early childhood. 

especially in the fields of The Right to Education, Public Funding for Infant Education, Discrimination in 
Education and The Campaign for Good Treatment.

  With the sponsorship of dettol,  the bactericide soap manufactured by rB, a Cause was created on 
Facebook. For every person that joined the Cause of the Brazil 2011 Solidary Challenge, Brl$ 0.50 were 
donated to Fundação Abrinq – save the Children. 

  members of save the Children UK and donators to the Criança com Todos os Seus Direitos 
Program visited Petrolina and other municipal districts covered by the Program.

protection

Co-funder

                                                                                     Co-funding                                                                               Collaborators
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  É de Direito,
Proteção e Justiça para 
Crianças, Adolescentes 
e Jovens Project 
(É de Direito Project, Protection 
and Justice for Children, 
Adolescents and Youths)

the É de Direito, Proteção e Justiça para Crianças, 
Adolescentes e Jovens Project, carried out in recife, works 
in partnership with the dom hélder Center Chamber of studies 
an social Action (Cendhec) and the state Agency for defending 
the rights of Children and Adolescents in Pernambuco 
(Cedca). these organizations have followed the process of 
municipalization for attending children and adolescents within 
the Protection system, guaranteed by the statute of the Child 
and Adolescent.
Although, today, almost all the sheltered child/youth 
population is already in municipal institutions, there are still 
eight shelters that come under the responsibility of the state. 
today, four of these shelters are integrated with the strategies 
for qualification of their attendance under the É de Direito, 
Proteção e Justiça para Crianças, Adolescentes e Jovens 
Project run by Fundação Abrinq – save the Children.
Beginning in 2011, the actions of the Project include ten 
institutions for attendance and justice in the communities 
of Peixinhos (olinda), santo Amaro (recife) and Prazeres 
(Jaboatão dos Guararapes). these revolve around the creation 
and implantation of tools for monitoring and qualification of 
professionals in the institutions, as well as the implantation of 
alternative attendance to the internment of adolescents in the 
aim of providing support for social re-insertion. 
in 2011, the consolidation of partnerships made it possible to 
exercise influence on the process of institutional restructuring 
that is currently underway, in the aim of fulfilling, on a local 
basis, the National Plan for the Promotion, Protection and 
Defense of the Rights of Children and Adolescents to family and 
Community Living.
Also, one of the main achievements was the compilation and 
systematization of relevant data regarding the Attendance 
and Justice system, describing the scenario of violence against 
children and adolescents in the state of Pernambuco, using the 
participating communities as a reference.

protection

Numbers for the Criança com Todos  
os Seus Direitos Program
19 municipal districts in which the Program is present
444 professionals trained in Full development in early Childhood
7,086 children from the urban and rural areas, former slave and 
indigenous communities accessing integrated services focused on early 
childhood, via actions connected to the mãe Coruja Pernambucana 
Program, to the municipal Centers for infant education and to other local 
public programs
3,500 families armed with greater knowledge concerning healthcare, 
nutrition, education, protection and psycho-social development in early 
childhood
1,700 families participated in the community activities regarding full 
attention to early childhood
8 partnerships

What is the Criança com Todos os 
Seus Direitos Program?
Focused on the development of early childhood, 
integrating the fields of healthcare, education 
and full protection for the child. By 2015, the 
idea is to have reached 36 municipal districts in 
the Northeastern Hinterland, benefitting more 
than 50 thousand children.

Through this Program we came to look 
at the Truká children in a special light. 
It showed that we can educate them 
affectionately, without mistreating them, 
respecting them, and it provides guidance 
for us as parents.
Edilene Bezerra Pajeú, Pretinha, member of the Organization of Truká 
Indigenous Teachers and of the National Commission for Indigenous 
School Education and general articulator for the Truká people.““
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main achievements in 2011
  launching of the Project for the public authorities, nGos, child protection agencies and 

community leaders. 
  Qualification of 50 professionals from the Juvenile Justice system institutions in 

Pernambuco - partnership with Cendhec and the Universidade Rural de Pernambuco.
  encounter for Restorative Justice in recife, with the participation of 45 individuals.
  Audience with the minister maria do rosário nunes, at the special department of human 

rights, to discuss facts that characterize non-compliance on the part of the public authorities 
in Pernambuco with regard to the National Plan for the Promotion, Protection and Defense 
of the Rights of Children and Adolescents to family and Community Living. the results of the 
National Council of Justice Report were also discussed.

  meetings with the state department for social Articulation (seas), the management for 
the Prevention and mediation of Conflicts (GPmC) from the department of human rights and 
the department for Children and Youth to discuss the process of institutional re-structuring 
relating to the Protection system in Pernambuco, which encompasses institutions that 
provide shelter for child and adolescent victims of violence, negligence or abandonment.

  monitoring of the process of municipalization that will define a new functional operation 
for the Protection system. 

  monthly presentations of diagnoses and experiences related to the Protection and Justice 
systems and for the articulation of actions aimed strengthening the Child and Adolescent 
rights Guarantee system with partner institutions.

  Participation in the 5th Regional Encounter of the Não Bata, Eduque (Don´t Hit, Educate) 
network - preliminary articulation to constitute the local regional committee that will act 
in social mobilization and influence on policy, for the elimination of physical punishments 
against children and adolescents.

  encounters with members of the Child and Youth Courts for the state of Pernambuco, 
in the aim of constructing articulations to improve the processes of monitoring cases of 
institutional violence. 

  Partnership with the Justice Courts of Pernambuco to create a center for studies on 
restorative justice and to structure a joint action in the communities covered by the project. 

  Participation in the Public hearing on the 21 years of the statute of the Child and 
Adolescent and the national Council of Justice report, convened by the Commission for 
Citizenship and human rights from the legislative Assembly in the state of Pernambuco. the 
encounter was motivated by a series of denouncements relating to the situation of violation 
against the rights of adolescents and youths undergoing sentences involving imprisonment.

Numbers for the É de Direito, 
Proteção e Justiça para Crianças, 
Adolescentes e Jovens Project
1 state in which it is present – Pernambuco
3 municipal districts in which it is present 
2 partner organizations
10 attendance and justice institutions
900 children and adolescents benefitted 
via direct attendance 
3 events 

What is the É de Direito, 
Proteção e Justiça para 
Crianças, Adolescentes e 
Jovens Project?
The Project aimed at ensuring 
compliance with the norms and 
standards – with a specific focus 
on violence against children and 
adolescents – in ten attendance 
and justice institutions in  
the Metropolitan Region of 
Recife (PE).

By understanding the past, 
we are able to understand 
why the present is the way 
it is, with greater capacity 
to comprehend the current 
realities of childhood 
and adolescence, helping 
me to deal with my daily 
interventions.
Student from the Vocational Training 
Course for Institutions aimed at Attendance, 
Security and Justice in the field of Childhood 
and Youth in Pernambuco “

“
Co-funding
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 Why Are Children The Priority?

Children of different ages have their own specific needs, which are not 
always shared by adults and may be particularly affected, depending 
on the characteristics of their environment. this is the main reason 
why they are considered to take priority in an emergency situation.
Based on the international methodologies employed by save the 
Children, which range from immediate aid to activities 12 months 
after the catastrophe, the actions of Fundação Abrinq – save the 
Children in the mountain region of rio de Janeiro was the first 
initiative of the emergency department in Brazil. 
in January 2011, the mountain region of rio de Janeiro suffered 
the worst environmental disaster ever witnessed in Brazil, with 
approximately 900 deaths registered in the municipal districts of 
Petrópolis, teresópolis, nova Friburgo, sumidouro and são José do 
Vale do rio Preto.
in partnership with Care Brasil and the european Commission 
- humanitarian Aid and Civil Protection, the Resposta à 
Emergência Project was set up to protect, over the course of 
six months, approximately 250 children in espaços seguros (safe 
Places). this benefit was extended, with the help of countless 
corporate partners, to around 9 thousand children and youths, with 
the donation of school kits to contribute to their return to the class 
room in the three worst struck municipal districts.
the Project was a success and included the participation and 
partnership of the departments of education that, for their part, 
allocated teachers and staff trained to coordinate and act within the 
espaços seguros and to work with the distribution of the school kits. 
in the second half of 2011, aimed at strengthening the local 
communities and authorities with information, techniques and 
tools to help them prevent and minimize the effect of natural 
disasters, the Redução de Riscos de Desastres Project 
was started with the support of the european Commission - 
humanitarian Aid and Civil Protection. 
By december 2011, training had been provided to 94 students and 
10 teachers from the municipal districts of Petrópolis, teresópolis 
and nova Friburgo. the training actions will be resumed in tandem 
with the school calendar for 2012, when a replication will be carried 
out for the knowledge and practices of preparation and prevention 
for approximately 1,600 youths from these municipal districts and 
the Training Manual for Youth Leaders in the Mountain Region will 
be delivered.

emergency

 Partnerships                             

COMISSÃO EUROPEIA

Ajuda Humanitária e Proteção Civil

About the Activities 
Espaço Seguro Project 
(Safe Place)
A place where children are 
able to participate in playful 
and educational activities 
organized in the aim of 
sharing experiences, learning 
and expressing feelings at the 
same time as reconstructing 
their lives in emergency 
situations. 

Retorno Escolar Project 
(Back to School)
Carried out so that children 
are ensured the minimum 
conditions of returning 
to school activities in an 
emergency situation, so that 
the educational process is not 
undermined or interrupted.

main achievements in 2011
Mountain Region of Rio de Janeiro

 donation of two truckloads of toys.
 through the Resposta à Emergência Program 

(Emergency Response), seven espaços seguros (safe 
Places) were implanted via donations from save the 
Children United Kingdom and echo-Care (european 
Commission for humanitarian Aid).

 By way of the Retorno Escolar Project (Back to 
School), approximately 9 thousand school kits were 
distributed, donated in partnership with deutsche 
Bank, hP, Bayer and rio tinto.

 ten children affected by the emergency situation 
were referred to the social protection services.

 the Redução de Riscos de Desastres Project 
(Disaster Risk Reduction) was set up to prevent 
disasters and strengthen the response capacity of the 
communities and authorities in the cities of Petrópolis, 
nova Friburgo and teresópolis, due to the disasters. the 
Project was carried out with the support of the local 
authorities: Civil defense, red Cross and Geological 
service for the state of rio de Janeiro (drm). Conclusion 
expected for october 2012.
Pernambuco

  implantation of the de Resposta à Emergência 
Program (Emergency Response) in Água Preta, 
following the heavy rains that occurred in may 2011. in 
partnership with the Bagulhadores do Mió organization, 
200 teachers were trained and nine Espaços Seguros 
(safe Places) were created and attended 4,472 children.
São Paulo

  installation of the espaço seguro in the Favela 
do moinho slum community. due to a fire in the 
community, the “espaço” was set up in a municipal 
shelter in the west side of the city of são Paulo, to 
attend approximately 30 children.

Over the course 
of three months, 
we looked after 
children, seeking 
above all to help 
them regain their 
self-confidence and 
strengthen their 
hopes for a better 
tomorrow.
Helen Sueli de Souza, 
coordinator from the Espaço 
Seguro in Petrópolis “

“
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 Why Are Children The Priority?   Defense of the Rights of 
Children and Adolescents

the main purpose of Fundação Abrinq – save the Children is 
to defend the rights of children and adolescents, as defined 
in the Universal declaration of Child rights, promulgated 
by the United nations organization (Uno), according to the 
dispositions pertaining to the Brazilian Constitution, by law 
8,069 of July 13, 1990 – statute of the Child and Adolescent and 
other legal norms.
Actuation in defense of the rights of children and  
adolescents is fundamental to attaining the aspirations of 
Fundação Abrinq – save the Children in reaching a radically 
larger number of children and guaranteeing that the result of its 
work are ensured by way of changes in the policies relating to 
guaranteeing and promoting the rights of Brazilian children  
and adolescents.
As part of its institutional strategy, the organization works 
to represent the “voice” of the children, making use of its 
specialized knowledge on policies, recognized experience in the 
field, strategic partnerships and reputation. 
rights defense, according to the definition adopted by 
Fundação Abrinq and by the other members of save the 
Children, is a “[...] set of activities organized in such a way as to 
exercise influence on practices and policies, both governmental 
and institutional, in order to bring about positive and long-
lasting changes in the lives of children and adolescents”.
the main objective of rights defense as practiced by  
Fundação Abrinq – save the Children is to promote the strategic 
priorities of the institution, contributing to the alteration of 
policies that help to generate effective results for a substantially 
larger number of children and adolescents.
in 2011, the work to exercise political influence to defend 
the rights of Children and Adolescents was intensified, with 
members of parliament, representatives from the executive 
Authorities and other interested parties, in order to create the 
general environment, the political disposition and the resources 
for programs and policies that benefit children and adolescents, 
guaranteeing the rights that are ensured to the same. 

influence on Public Policies

in the actions carried out in conjunction with the legislative 
Authorities there is an ongoing systematic tracking of the 
procedure for legal bills – currently there 146 legal bills under 
discussion in the national Congress, dealing with subjects 
related to the cause of children and adolescents. meetings were 
convened with members of parliament to discuss some of the 
bills and possible interventions for approval or dismissal. As an 
example, special mention can be given to the Constitutional 
Amendment dealing with reducing the minimum age for 
starting work (PeC 18/2011), the national education Plan  
for 2011/2020 (Pl 8035/2010) and the articulation of  
Fundação Abrinq – save the Children for the approval of the 
national social-educational Attendance system – sinase  
(PlC 134/09). (read more on page 125)
the 2nd Brazilian Congress on the Rights of Children and 
Adolescents was held in the aim of instituting a qualified 
debate on issues of such importance to our nation´s children 
and adolescents. the event covered three essential subjects for 
defending the rights of children and adolescents: child survival, 
protection on the occasion of the sporting events and the 
national education Plan. (read more on page 129)
Besides their actions to exercise political influence on the 
legislative and executive Authorities, Fundação Abrinq – save 
the Children constantly seeks opportunities to associate with 
other institutions with similar objectives, participating in the 
main forums, networks, movements and campaigns to defend 
the rights of Children and Adolescents on the next page.
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National Council for the 
Rights of Children and 
Adolescents
What is it?
the national Council for the rights of 
Children and Adolescents (Conanda) 
is a deliberative collegiate agency 
that forms part of the basic structure 
of the department of human rights 
for the offices of the President of the 
republic, comprised, on an equal 
basis, of both government and civilian 
society. the purpose of this council 
is to draw up general norms for the 
formulation and implementation of 
national policy for the promotion, 
protection and defense of the rights 
of children and adolescents. Besides 
defining policies for the area of 
childhood and adolescence, Conanda 
also tracks and monitors the actions 
carried out by the public authorities 
regarding the policies aimed at the 
child/youth population.

Participation of Fundação Abrinq 
– Save the Children
Active substitute member in the  
2011-2012 administration.

Actions in 2011
 Construction of the National 

Campaign for the Childhood and 
Adolescence Fund.

 Approval of the Ten-Year Plan 
for Human Rights of Children and 
Adolescents. 

 Construction of the National Policy 
on Human Rights of Children and 
Adolescents.

 Composition of the organizing 
Commission for the 9th National 
Conference on the Rights of Children 
and Adolescents, which called for the 
municipal and state phases.

National Forum for the 
Prevention and Eradication  
of Child Labor 
What is it?
the national Forum for the Prevention 
and eradication of Child labor (FnPeti) 
represents a permanent non-
governmental space for articulation and 
mobilization of the institutional agents 
involved with policies and programs to 
combat child labor and for the protection 
of adolescent workers. this represents 
a democratic and non-institutionalized 
instance for the discussion of proposals 
and the reaching of a consensus among 
the different segments of society with 
regard to child labor.

Participation of Fundação Abrinq – 
Save the Children 
Part of the collegiate coordination.

Actions in 2011
 tracking and advocacy in the 

national Congress, especially for the Bill 
for Constitutional Amendment - PeC 
018/2011 and attachments, which 
propose the reduction of the minimum 
working age from 16 to 14.

 tracking of senate Bill - Pls 
083/2006, which deals with the 
minimum age for child actors.

 mobilizations for World day against 
Child labor – June 12.

 tracking and evaluation of the 
government actions and programs 
against child labor.

 strengthening of the articulation 
between the national Forum and 
the national Council for the rights of 
Children and Adolescents (Conanda), the 
national Committee for Combat Against 
the sexual exploitation of Children and 
Adolescents and the national Forum on 
the rights of Children and Adolescents 
(FndCA).

National Campaign for the Right to Education
What is it?
A network that articulates more than 200 institutions 
throughout the country, including social movements, trade 
unions, national and international non-governmental 
organizations, foundations, university, student, youth and 
community groups, as well as hundreds of citizens. the mission 
is to act for the effective implementation and expansion of 
educational rights so that all people have a guaranteed right to 
a free and good quality public education in Brazil. 
 
Participation of Fundação Abrinq – Save the Children
member of the national steering Committee for the Campaign.

Actions in 2011
 manifestation against the institution of the special 

Commission for the handling of the national education  
Plan (Pne).

 support for the national march “10 thousand for the 10% 
of GDP for Education”.

 open letter in defense of the systematic conception in 
the federal management of education: for the integrated 
administration of basic education and higher education within 
the ministry of education and Culture (meC).

 Public positioning against the postponement: PNE at risk: 
Brazilian education cannot wait! 

 launching of the second edition of the magazine Insumos 
para o Debate (Fuel for the debate). this edition discusses
the impact on infant education of Constitutional Amendment 
n.º 59/2009, which increases the compulsory nature of 
schooling for the pre-school and high school age groups.

 Coordination of the Global Action Week (GAW) – production 
and distribution of support materials, as well as the carrying out 
of activities.

 launching of the publication Educação Pública de Qualidade: 
quanto custa esse direito? (Good Quality Public education: 
how much does this right cost?). this edition indicates how 
much needs to be invested per student in each phase of basic 
education, in order for Brazil to begin to offer an education with 
a minimum level of quality for its students.

 Participation in the International Seminar on Good Quality 
Education for the Global Campaign for Education in são Paulo.

 the holding of the events: XV State Meeting of Municipal 
Education Counsels; Education in Early Childhood as an Ethical and 
Political Project; and the Seminar on the National Education Plan.
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PNE pra Valer! (PNE for Real!)
What is it?
the national education Plan (Pne), sent by 
the executive Authorities to the national 
Congress in december 2010, establishes the 20 
educational goals that Brazil is to attain within 
the next ten years. they include: the goal for 
the investment of 10% of the GdP in education, 
lowered in the proposal put forward by the 
ministry of education and Culture (meC) to 7%. 
in accordance with the study by the national 
Campaign for the right to education, Brazil 
requires an investment of 10% of its GdP in 
public education in order to comply with the 
determinations of the Federal Constitution 
of 1988.
since the proposal for the Pne was divulged by 
the Federal executive Authorities, in december 
2010, Fundação Abrinq – save the Children, 
together with a large and plural group of 
individuals, organizations, networks and 
movements linked to the national Campaign 
for the right to education and engaged in the 
PNE pra Valer! movement, have been dedicating 
themselves to analyzing the same and producing 
amendments. the purpose of this position is 
to contribute toward the Plan´s reflecting the 
deliberations of the national Conference on 
education (Conae), the anxieties and needs 
of Brazilian public education, and for it to be 
the result of a broad-based collective and 
collaborative effort among the different actors 
that work with education in our country.

Actions in 2011
  The PNE pra Valer! movement was present 

at all public audiences regarding the new 
plan, both at the house of deputies and at the 
legislative Assemblies.

  launching of the technical note Por que 7% 
do PIB para a education é pouco? (Why is 7% of 
the GdP not enough?)

  tweeting A hora é agora! #PNEpraValer!
  Participation in the 5th National March to 

Defend and Promote Public Education in Brasília.

Rede Nacional da Primeira Infância 
(National Early Childhood Network)
What is it?
A group of organizations from civilian society, 
the government, the private sector and other 
multilateral networks and organizations that 
work to promote and defend the rights of 
early childhood.

Participation of Fundação Abrinq –  
Save the Children
network member.

Actions in 2011
  strengthening of the network.
  implementation of the National Plan for 

Early Childhood.
  mobilization and organization of the 

process for drawing up the state and 
municipal plans for early childhood. 

  Articulation with the government 
- executive, legislative and Judiciary 
Authorities.

Não Bata, Eduque Network  
(Don´t Hit, Educate)
What is it?
social movement aimed at eradicating 
physical and humiliating punishments and 
at stimulating democratic and respectful 
family relationships. the actions of this entity 
take the form of raising awareness among 
society regarding the rights that children 
have to respect for their dignity and physical 
integrity, to be raised without violence and 
based on positive disciplinary strategies. We 
are joined in the administrative group for this 
network by: the Child rights news Agency 
(Andi), the Center for the defense of Children 
and Adolescents  (Cedeca) rio de Janeiro, 
Comunicarte, the national Forum on Child And 
Adolescent rights, the Parliamentary Front to 
defend the rights of Children and Adolescents, 
the Xuxa meneghel Foundation, the noos 
institute, the Proteger Project, Promundo, save 

the Children sweden, the Brazilian Pediatric 
society and themis legal Assistance and 
Gender studies.

Participation of Fundação Abrinq –  
Save the Children
member of the administrative group.

Actions in 2011
 Participation in the seminar on Experiences 

in the Legislation Against Corporal Punishment 
for Children and Adolescents, in the house 
of deputies.

 support for the work of special Commission 
Pl 7672/2010 – education Without the Use 
of Corporal Punishment, for the handling and 
approval of the legal bill.

 launching of the second phase of the Não 
Bata, Eduque (don´t hit, educate) campaign 
to expand and qualify the national debate 
surrounding this issue.

Next Steps for Legal Bill 7672/2010

legal Bill 7672/2010 alters law  
nº 8,069, of July 13, 1990, which 
deals with the statute of the Child 
and Adolescent, to establish the right 
of children and adolescents to be 
educated and cared for without the use 
of corporal punishment or cruel and 
degrading treatment. 

in december, the house of deputies´ 
special Commission gave its 
unanimous approval to the Bill. in 2012 
appeals are expected to be presented 
in five regular sessions. if no appeals 
are presented, the Bill will be referred 
to the senate, where it will also be 
discussed and, if it is approved, it will 
then go on for sanctioning by the 
President of the republic.
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Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (Institutes, Foundations 
and Companies Group) 
What is it? 
the Grupo de institutos, Fundações e empresas 
(Gife) is a network of business rooted or family 
instituted organizations that practices Private 
social investment. it includes the Affinity 
Groups (GAs) and brings together its associates 
in accordance with their areas of investment 
or activity. the idea is to promote exchange 
of information, political articulation and the 
implementation of joint actions – as well as 
aiming to influence public policies.

Participation of Fundação Abrinq –  
Save the Children
Participant of the Affinities in  
education Group.

São Paulo Forum for the 
Eradication of Child Labor
What is it?
set up in 1999 in order to promote the 
prevention and eradication of child labor 
and to protect the adolescent worker, by 
way of a joint and articulated on the part 
of governmental and non-governmental 
organizations, public and private agencies, 
organized civilian society and citizens 
committed to this issue.  

Participation of Fundação Abrinq –  
Save the Children
member of the Collegiate Coordination.

Actions in 2011
 this year’s issues such as Child: priority in 

the public budget, The importance of the media 
in the war on child labor, Harm and myths 
regarding child labor (physical and mental 
healthcare), and Articulated public policy 
to combat child labor were dealt with at 
the encounters. 

 on June 12, Fundação Abrinq – save 
the Children participated in the Flashmob 

to Combat Child Labor held at the state 
department of education. this event was 
attended by the following partners: the Public 
ministry of labor for são Paulo and Campinas, 
the ministry of labor and employment, 
the state secretary for education, the state 
secretary for social services and development, 
Fecomerciários, senac (national service of 
Commercial Apprenticeship), Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
(Brazilian Workers Center), along with other 
partners. Child Labor. Dropping out of school is 
one of the risks was the subject of the national 
Forum in 2011.

Executive Commission for the 
Municipal Education Plan for the 
City of São Paulo
What is it?
Commission responsible for creating a plan 
to guide the educational policies in this 
municipal district for the next ten years. 
its construction was a broad-based and 
participative process that involved day care 
centers, schools, communities, the public 
authorities and different sectors of civilian 
society.

Participation of Fundação Abrinq –  
Save the Children
member of the organizing Commission for  
the Plan.

Actions in 2011
 Following the conclusion of the Plan in 

2010, in 2011 Fundação Abrinq – save the 
Children joined forces to create the Permanent 
Forum for Education in the City of São Paulo, 
via the executive Commission for the Plan. 
the idea is for this project to be expanded, 
covering other institutions and with priority 
for action going to the monitoring of the goals 
for the Plan, the influence on and tracking of 
the decisions made by the municipal Board of 
education and the referral of board members 
linked to civilian society.

Rede Nossa São Paulo 
(Our São Paulo Network)
What is it?
A network that integrates 600 
organizations that share the objective 
of transforming são Paulo into a safe, 
healthy, attractive, solidary and truly 
democratic city. the work is aimed at 
generating a different city, based on 
successful experiences carried out in the 
cities of Bogotá (Columbia) and Barcelona 
(spain), among others.

Participation of Fundação Abrinq – 
Save the Children
member of the education Work Group.

Actions in 2011
 Presentation of the diagnosis 

regarding the situation of education in 
the municipal district of são Paulo, taking 
into consideration the accumulated social 
movements and organizations, research 
institutes and government bodies.

 Construction of an educational 
priorities agenda and definition of the 
goals, actions and resources allocated to 
education in são Paulo, via the tracking 
and influence on the Goals Plan and the 
annual budgets.

 tracking of educational policies in the 
municipal district, within the ambit of 
the executive and legislative authorities, 
and discussion of the proposals that 
make it possible to enhance control of the 
citizen in education and that collaborate 
toward the drawing up of a municipal 
education Plan based on a broad-based 
participative process, involving schools 
and communities.
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Associação Paulista de Fundações  
(São Paulo Foundations Association)
What is it?
A non-profit civilian entity set up to integrate, associate and 
represent the foundations in the state of são Paulo and to defend 
the institutional interests of the same, as well as to cooperate with 
other federative units.

Participation of Fundação Abrinq – Save the Children
responsible for the institutional development directorate.

Municipal Board for Food and Nutritional Safety 
in São Paulo (Comusan SP)
What is it?
this Board is set up to contribute to the real implementation of the 
constitutional right that each individual has to food and to food 
and nutritional safety. this entity proposes, tracks and inspects 
the actions of the municipal government in the areas of food 
and nutritional safety; the articulation of municipal government 
departments with civilian society organizations to implement 
actions aimed at combating the causes of misery and hunger; the 
coordination of public opinion awareness campaigns; cooperation 
in formulating the municipal Food and nutritional safety Plan; and 
the proposing of strategies, normatizations, projects and actions 
that implement the sanitary Code for the municipal district of são 
Paulo, with regard to food and nutritional safety, as well as the 
manifestation of opinions on the subject.

Participation of Fundação Abrinq – Save the Children
regular member of the Board.

Actions in 2011
 Presentation of the work done by the two reference Centers 

for sustainable Food and nutritional safety (CrsAns): in  
são Vicente/sP and Butantã/PmsP.

 Constitution of the commissions responsible for the unfolding 
of the proposals from the V Conference on Sustainable Food 
Safety – SP (V Cesans-sP).

 regional Conference on Food and nutritional safety – 
são Paulo-sP.

 solicitation, from Ação da Cidadania (Citizen Action), to set 
up a Commission, consisting of members of Comusan-sP, to look 
into denouncements made by individuals in homeless situations, 
regarding the poor quality of the food offered by the teams that set 
up covenants with the mayor´s office.

Production and dissemination of Knowledge

 Publications

Guia de Empreendedorismo para 
Organizações Sociais (Entrepreneurship 
Guide for Social Organizations)
in the aim of disseminating the entrepreneurial culture 
in social organizations, this guide systematizes the 
methodology applied in the Empreendedorismo 
Juvenil e Microcrédito Project (Youth 
Entrepreneurship and Micro-Credit), carried out in 
partnership with the Citi Group and ended in 2009.
the Project was started in 2006 with the selection of 
youths ranging from 18 to 24 years of age from the 
regions of Greater são Paulo, sorocaba and the lowlands 
of santos, to receive financial and educational support 
in the aim of rendering the professional plans viable for 
each one of the selected youths. 

No Pé da Letra 
in the aim of serving as an instrument to help other 
schools develop teaching practices related to reading, 
the results of the No Pé da Letra Project were 
registered in a publication that answers the questions: 
Why Infant Education?;  Why Campo Limpo? ; and Why 
“No Pé da Letra”?. 
this work demonstrates the different perceptions 
regarding the development of reader behavior in 
children from 0 to 6 years of age applied by the Project, 
carried out with the sponsorship of deutsche Bank, in 
eight state run infant schools in the region of Campo 
limpo, são Paulo.
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 Events

Desafio Solidário 
(Solidary Challenge)
in 2011, special merit is deserved 
by the support of reckitt 
Benckiser who chose the city 
of Petrolina (Pe) to receive the 
Desafio Solidário. the action sent 
64 volunteer workers, from 33 
different countries to work on 
the refurbishment of two day 
care centers: João Paulo i and 
Padre Zequinha, both of which 
are partners to the Criança 
com Todos os Seus Direitos 
Program located in the João 
de deus Community in the 
West side of Petrolina, with its 
population of over 3 thousand 
children from 0 to 5 years of age, 
in precarious living conditions.
together, the two institutions 
attend 450 children, benefitted 
by the improvements made in 
the installations and equipment, 
as well as toys and teaching 
materials donated by the 
volunteers who worked to raise 
these resources from among their 
business colleagues.

Além da Adoção 
(Beyond Adoption)
Promoted by the rubens naves 
– santos Jr – hesketh law 
offices, in partnership with the 
Phd Course in social sciences 
and the Post-Graduation 
Program in sociology offered 
by Unicamp and the Arcadis 
Group, and with the institutional 
support of Fundação Abrinq – 
save the Children, the seminar 
entitled Além da Adoção was 
held in August in the city of  
são Paulo.
this encounter looked at the 
challenges of protecting children 
and adolescents in situations of 
risk and perfecting the system 
for institutional shelter and 
adoption processes. Besides this, 
it also resulted in the production 
of a publication under the 
same name (Além da Adoção), 
added as a supplement to the 
october edition of the Le Monde 
Diplomatique Brasil newspaper, 
which brought together 
updated information, analyses 
by specialists and proposals for 
action to deal with the issues 
raised at the seminar.

Movimento Solidário 
(Solidary Movement)
“Actions such as this, with these results, 
are of major importance, because we know 
that the organizations selected to receive 
donations are competent and will know 
how to use them well”, commented Aline 
Gislene de oliveira, Business sustainability 
analyst for sulAmérica, when carrying the 
last delivery of donations raised via the 
movimento solidário.
By February 2011, an initiative carried out 
by sulAmérica had raised donations for 22 
organizations supported by Fundação Abrinq 
– save the Children.
inspired by collective purchasing websites, 
a campaign was conducted whereby 
internauts would fill in a registration form 
and, without spending anything, donated 
free quotas of prizes for children and 
adolescents. the presents included toys, 
foodstuffs, educational games, sports goods, 
reading material, playgrounds and electronic 
equipment.
the action engaged more than 3 thousand 
individuals and benefitted 2,258 children 
and adolescents from all regions of Brazil. 
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the first table brought together specialists from the field of healthcare 
to debate strategies in the fight against infant and maternal mortality. 
eduardo Vaz, chairman of the Brazilian Pediatric society, analyzing 
data on infant mortality, highlighted the regional discrepancies: “[...] 
a baby born in Alagoas has four times more chances of dying than one 
born in rio Grande do sul”. Paulo Bonilha, coordinator of the technical 
department for Children and Breastfeeding of the ministry of health, 
added: “[...] one of the foremost challenges of the Rede Cegonha (stork 
network) is dealing with the shameful epidemic of cesarean sections, 
reverting the banalization of this method, of births with unnecessary 
interventions and the dissemination of the culture of fear surrounding 
normal birth”. on the occasion, Fundação Abrinq presented the new 
stage in its campaign against infant mortality, Por Todas as Crianças 
(every one).
on the second table, specialists presented strategies for prevention 
and protection in the fight against child labor and the commercial 
sexual exploitation of children and adolescents, with the holding 
of the World soccer Cup, in 2014, and the olympic Games, in 2016, 
in our country. integration of the Child Protection Agencies to the 
intelligence Center, mobile Child Protection Agency and post-Cup 
action are among the measures presented by the national secretary 
for Promoting the rights of Children and Adolescents from the 

department of human rights for the Presidents offices, Carmen 
silveira de oliveira: “[...] a child protection agency and a mobile 
police station will be present at the stadiums. At the end of the 
Cup, the trailer will be donated to the municipal district for use in 

major events”, explained Carmen.
the third table discussed the national education Plan (Pne) in 

order to talk about the challenges of funding for good quality basic 
education. the issues included the right to of the child to a day 
care center: “[...] the right of access for women to the job market 
demands that the right of the child to a day care center be expanded“, 
emphasized by daniel Cara, coordinator of the national Campaign for 
the right to education; and illiteracy: “[...] in the northeast, the rate of 
illiteracy is three times higher than the national average”, emphasized 
by Paulo rubem santiago, federal deputy and member of the special 
Commission for the Pne.

2nd Brazilian Congress on the Rights  
of Children and Adolescents
With the presence of lecturers from all over the country and 
representatives of civilian society organizations, companies and 
public authorities, the 2nd Brazilian Congress on the Rights of 
Children and Adolescents was held on november 24, in Brasília. 
Bringing together a public of more than 300 individuals, the event 
debated the perspectives of policies and measures for protection 
relating to child survival, the social impacts of world events, such 
as the World soccer Cup (2014) and the olympic Games in rio de 
Janeiro (2016), and the challenges of funding for good quality  
basic education.
the opening table included the minister of human rights, maria 
do rosário nunes, who presented a positioning of the federal 
government with regard to the issues. “We have to work so that 
great works in Brazil are great works for childhood”, she said. the 
table also included teresa surita, federal deputy and coordinator 
of the mixed Parliamentary Front in defense of the human rights 
of Children and Adolescents, who pointed out: “[...] Brazil, after 
reducing the infant mortality rate by 50% between 1999 and 
2007, has got stuck at this level. it is possible to attain, by 2015, 
the objectives of the millennium development Goals, but this 
data masks the inequalities”.  Finally, the state deputy Patrícia 
saboya ended by saying: “[...] every day ‘a Boeing crashes’ and 
hundreds of children day from avoidable causes”. 

2nd Brazilian Congress on the Rights  
of Children and Adolescents
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Sustainability

Fundação Abrinq – save the Children defines 
sustainability as being a group of actions that 
consolidate the institution in the face of the 
publics with which it relates and that, to some 
degree, collaborate with the cause of children 
and adolescents.
in 2011, Fundação Abrinq innovated and went 
out onto the streets with the Face to Face fund 
raising campaign. in the aim of increasing 
the number of children and adolescents 
benefitted, fund raisers walked the streets of 
the city of são Paulo and Greater são Paulo 
asking for the attention of pedestrians to 
about the work and how it is carried out by 
Fundação Abrinq - save the Children, in a drive 
to attract new donators. 
the social networks also served as important 
channels to attract the attention of society 
toward the fight for the rights and promotion 
of citizenship for the infant/youth population. 
Besides being important channels for 
publicizing the cause of children and the work 
of Fundação Abrinq – save the Children, via 
the web it is possible to inform the followers 
and fans of the organization, in real time, hear 
what they think and clear up doubts, as well 
as being possible to share information with 
millions of people in a matter of minutes.
A total of Brl$ 15,928,906 was mobilized  
over the course of the year. of this amount, 
48% was applied in the programs and 
projects, 17% were passed on in full to the 
partner organizations, 25% were used in 
actions for articulation and mobilization 
and 10% were used in the management 
and administration of the organization, 
benefitting, during the year, 322,340 children 
and adolescents. 
the total amount raised in 2011 was  
Brl$ 15,831,754 – with 41% coming  
from national and international foundations, 
39% from companies and 20% from  
private individuals.

Objective
To publicize the actions and results of 
Fundação Abrinq – Save the Children 
in order to raise awareness and engage 
society in the cause of children and 
adolescents

Website
reference among those who seek contents 
and news relating to the area of childhood 
and adolescence, with a monthly average of 
78 thousand accesses, the Fundação Abrinq 
– save the Children website gained, in 2011, 
versions in english and spanish, in the aim of 
disseminating the actions and forms of action 
by the organization among all of the partners 
and supporters.

Dá prá resolver E-bulletin
the monthly sending of newsletters in an 
electronic format to 24 thousand partners 
within the public authorities, private sector, 
organizations, volunteers and donators 
sought to become an efficient channel of 
communication with all of the publics involved 
in the activities of Fundação Abrinq. the 
electronic newsletter reflects the main actions 
carried out and proposes solutions with the 
dissemination of successful practices related to 
childhood and adolescence.

Dá prá resolver Printed 
newsletter 
With an average print run of 17 thousand 
copies, four editions of the newsletter were 
produced, compiling the main activities 
carried out by the programs and projects and 
the departments of the organization on a 
quarterly basis.

Communication

Source: Fundação Abrinq –  
Save the Children, 2011.

SOURCE OF FUNDS IN 2011

 Companies  

 Agencies

 Private individuals

APPLICATION OF FUNDS IN 2011

 Program operation 

 Funds re-Allocated

 Articulation and mobilization

 Administration

Source: Fundação Abrinq –  
Save the Children, 2011.

10%

25%

17%

48%

20%

47%

33%
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Communication Social Networks

Twitter
the number of followers for december 2011 shows 
that twitter witnessed an exceptional rate of growth in 
a single year. the social network jumped from 7,280 to 
60,866 followers, an increase of 836%. 

Main achievements in 2011
 Participation in a workshop held by the social 

organization Ficas to debate, with other nGos, the 
actions of the charities sector in social media, thanks to 
the visibility of the organization on the web.

 indication of ronaldo Phenomenon for “Follow 
Friday” do Bem, an action carried out on the twitter 
page of the ex-soccer player every Friday, which 
consists of recognizing and publicizing the credibility of 
the work done by social organizations. 

 to disseminate the starbucks campaign, which 
allocated all of the income obtained from the sales of 
Chocolate Cappuccino between April 4 and 8, to a day 
care center indicated by Fundação Abrinq. A prize draw 
was carried out for the followers of each social network 
(twitter and Facebook) to award a kit containing 
products endorsed by the organization among those 
who sent in photos in which the beverage was 
featured, thereby registering support for the action.

 Não ao Trabalho Infantil Promotion (no to Child 
labor) held in June to commemorate 10 thousand 
followers of the profile.

 in partnership with the editora FGV publishing 
company, two prize draws were held among the 
followers of the profiles for the organization and the 
publishing company, to award books on subjects 
relating to the charities sector.

 the partnership with the Editora Novo Século 
publishing company, to commemorate Children´s 
day, promoted a prize draw for the collection of 
children’s books Clube da Tiara, among the followers 
of the profiles for the organization and the publishing 
company.

 For the third year, the Doe um Livro Neste Natal 
campaign (donate a Book this Christmas) stimulated 
movement on the network.

Facebook
Besides the increase in the number of 
fans, Facebook was also the main channel 
for mobilizing the people and institutions 
during the campaign to reduce infant 
mortality and closed the year with 9,293 
fans who ‘liked’ the web page.

Main achievements in 2011
 Doe um Amigo (donate a Friend): 

action by the Por Todas as Crianças 
(every one) project, on Facebook; 

 Unification of the profile with the fan 
page, adding together the 4 thousand 
friends (profile) with the 3 thousand 
previous fans (page). 

YouTube
in 2011, 19 videos were made available 
showing the institutional actions and 
campaigns for the programs and projects 
that attained the mark of 3,496 viewings.

Flickr
to achieve better organization, the 
photos of the main activities carried out 
over the course of the year were stored 
on the channel. 24 albums were shared 
during the year.

Habbo
From February to november 2011, chats 
were held with adolescents who take 
part in the group that, today, has 72,747 
members, regarding matters relating to 
the subject of childhood and adolescence, 
such as: the Statute of the Child and 
Adolescent, The Importance of Reading, 
The Sexual Exploitation of Children, Child 
Labor and Volunteer Work.

Press Assistance
the press is, at one and the same 
time, a public and a channel in the 
process of forming our image and in 
the dissemination of the child related 
causes. With the support of the 
Barbacoa chain of carveries, as of the 
second half of 2011, our relationship 
with the media was intensified 
through meetings with journalists 
such as ricardo Frota from tV Globo, 
maria Cristina Poli and ricardo Ferraz 
from tV Cultura, Claudia liz from 
sBt, lucia ritzel from the maurício 
sirotsky Foundation, Cid Barbosa 
from radio Capital, roberto Forster 
and rogério Andrade from radio 
iguatemi, Filomena salemme from 
radio estadão/esPn, mariza tavares 
from CBn and neide Abiarraj from 
the Globo radio system.
october saw the launch of the 
Por Todas as Crianças Campaign 
(every one), at the head offices of 
the organization, during a press 
interview. the event was attended by 
tV Cultura, tV Brasil, rBtV, Agência 
Brasil and the Capital, Gazeta Am, 
tupi Am, trianon Am and CBn radio 
stations. in all 80 insertions for the 
campaign were carried out.
A partnership was also formed 
with tV Cultura to carry out the 
special television program Crianças 
do Brasil (Children of Brazil). this is 
a series of special reports on the 
education of indigenous children 
and the expansion of placements 
in day care centers in manaus (Am), 
infant mortality and malnutrition 
in Petrolina and other towns of the 
hinterlands (Pe), as well as child 
labor and the culture of the former 
slave community in Porteiras (Ce), 
shown from october 10 to 15, during 
the tV Cultura news program. 
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Campaigns

Emergência (Emergency)
As a result of the rains that struck the 
mountain region of rio de Janeiro, a film 
was launched entitled Emergência RJ 
(Emergency RJ) illustrated with photos and 
data relating the tragedy. the campaign, 
created internally, invited the viewer to 
collaborate with Fundação Abrinq – save 
the Children and help the children that 
live in those regions. Besides the showing 
on the main tV broadcast stations in 
Brazil, voluntary support was provided 
to the Campaign by sistema Brasileiro 
do Agronegócio (sBA), tV Camboriu, tV 
Prudente and tV serrAzul.

Empresa Amiga da Criança 
(Child Friendly Company)
re-launching of the film Onde Tem Este Selo, 
Tem Educação (Where This Seal is Found, There 
is Education), from the Empresa Amiga da 
Criança Program. the work is intended 
to show the consumer the importance 
of attributing value to companies that 
invest in children and adolescents, besides 
emphasizing that companies that respect 
children deserve the respect of the consumer. 
the film was publicized on the foremost tV 
broadcasting stations in Brazil and shown 
voluntarily on tV ABCd.

Por Todas as Crianças (Every One)
Fundação Abrinq – save the Children goes out 
on the streets to raise awareness in society 
regarding the problem of infant mortality, 
but especially to show people that their 
participation is fundamental so that many 
deaths can be avoided. the campaign has on-
line, off-line and social network components. 
there are also two films (for tV, cinema, 
internet and alternative media), a radio spot, 
an electronic banner, printed advertising, 
posters and the action known as Doe um 
Amigo (donate a Friend) on Facebook. 
through this action on our fan page, besides 
being a fan of “Andrezinho”, a character that 
symbolizes a 4 year old boy who lives on the 
outskirts of Greater são Paulo, people also 
have the opportunity to “feel for themselves” 
what his life was like. Based on the concept 
of donating a friend, people were able to 
recommend the fan page to their friends 
in the aim of uniting all in a highly noble 
cause: to show that there are still places in 
Brazil where children die before reaching 5 
years of age. there were daily postings of 
situations lived by “Andrezinho”, the joys and 
difficulties he lived each day, mixed with 
technical information on infant mortality, 
breast-feeding, pre-natal care, normal birth, 
maternal mortality and others.
designed by Giovanni+draftfcb, the campaign 
was fully developed on a voluntary basis by 
this agency and was made with the support of 
the Vetor Zero production company. Voluntary 
support for publicity was also received from 
the following vehicles: tV Globo, rBs, tV 
Cultura, sBt, tV ABCd, Estadão/esPn and 
Capital radio stations and the Terceiro Tempo 
and iG portals.

Actions with 
partners

Fluid Feeder
For the second year, Fluid Feeder, 
a private institution that provides 
maintenance services and commercializes 
equipment aimed at industry and 
sanitation, renewed its partnership with 
Fundação Abrinq – save the Children via 
a Cause related marketing Campaign. 
Part of the sales of its products and 
services was donated on a monthly 
basis to Fundação Abrinq throughout 
the course of the year. Fluid Feeder is 
a company that also contributes to the 
Nossas Crianças Program.

Bebê Store
the Signos do Amor (signs of love) 
campaign carried out by Bebê store, an 
on-line children and baby ware shop, 
continued throughout the year of 2011. 
the net amount raised through the sale 
of children´s t-shirts with the signs of  
the zodiac is passed on, in total, to 
Fundação Abrinq – save the Children.

Copagaz
Copagaz, a partner of Fundação Abrinq 
– save the Children since 2006, carried 
out yet another Cause related marketing 
Campaign in the aim of continuing to 
contribute to the activities of the Adotei 
um Sorriso Program. From september 
to december, 2011, part of the income 
obtained from the sale of 13kg bottles 
of gas was allocated to the Program. 
since 1999, Copagaz has been recognized 
as a Child Friendly Company and is the 
only gas distributor in Brazil to have the 
Fundação Abrinq seal stamped on the 
labels of all bottles of gas sold.

Sustainability
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Ibirapuera Shopping Mall
For the fourth year in a row, the ibirapuera 
shopping mall renewed its partnership with 
Fundação Abrinq – save the Children. Visitors 
to the mall were able to help the environment 
and also help those in most need. All they had 
to do was put their used cans in the yellow 
garbage bins destined for metals. over the 
course of the year, part of the income obtained 
from the recycling of aluminum cans was 
converted into a donation for the Creche para 
Todas as Crianças Project.

Bom Ar
reckitt Benckiser donated part of the sales 
from its Bom Ar product line made in the 
Carrefour network of hypermarkets all over 
Brazil, during January of 2011. 

Starbucks
the month of April was chosen as Community 
Month for the social actions carried out 
by starbucks. From April 4 to 8, 2011, the 
starbucks Coffee shops passed on all net 
income generated from the sale of hot or cold 
Chocolate Cappuccino, in the “tall”, “grande” 
or “venti” sizes, to Fundação Abrinq – save 
the Children. the amount raised was used to 
build a new park and a milk center for the 
mão Cooperadora infant education Center, an 
organization supported by Fundação Abrinq. 

Veja
throughout the month of may, for every 
two products from the Veja Sensações line 
purchased in the Carrefour network of 
hypermarkets all over Brazil, reckitt Benckiser 
allocated Brl$ 0.25 to Fundação Abrinq – save 
the Children. this amount was passed on to the 
Center for nutritional recovery and education 
(Cren), one of the organizations belonging to 
the Nossas Crianças network.

Novo Século – Clube da Tiara 
(Tiara Club)
Clube da tiara is a series of 24 books published by 
editora novo século, consisting of four collections 
containing six books each. the stories are of a 
social-educational nature and are aimed at girls 
from 6 to 9 years of age. since the campaign 
was launched, this Publishing Company has 
been allocating 4% of its sales to be used in 
the maintenance of the activities carried out 
by Fundação Abrinq – save the Children. the 
campaign also has a hot site, free gifts and media. 

Barbacoa
in the aim of supporting the relationship 
between Fundação Abrinq – save the Children 
and journalists, aiming to make it a source of 
references for the press with regard to the rights 
of Children and Adolescents, the Barbacoa carvery 
demonstrated its partnership by offering ten 
meetings with opinion makers up to January  
31, 2012, in all branches of the restaurant in the 
city of são Paulo. A Child Friendly Company,  
this establishment has been a partner of  
Fundação Abrinq – save the Children since 1995, 
contributing to the activities of the organization 
via campaigns to mobilize and raise funds among 
its customers, as well as involving and raising the 
awareness of its staff in these actions.

SBP
the Campaign for 2010 was a success and once 
again, in 2011, reckitt Benckiser carried out the 
campaign named SBP e você juntos, por um futuro 
melhor! (sBP and you, together for a better future!). 
For every product in the sBP line (except the 
aerosols) purchased in the Carrefour network  
of hypermarkets Brl$ 0.50 was allocated to 
Fundação Abrinq – save the Children over the 
period from 11/15/2011 to 12/15/2011. the funds 
raised were forwarded to the Gotas no esporte, 
Cultura e lazer Project, carried out by a social 
organization supported by Fundação Abrinq, which 
aims to promote the full development of 120 
children and adolescents from 6 to 16 years of age 
via sports, culture and leisure, for personal and 
social growth.

Danone
danone, during the Evento dos Motoristas – 
PET 2011 (drivers event), was supported by 
Fundação Abrinq – save the Children who 
gave informative and detailed material for the 
lecture on Sexual Exploitation and Child Labor. 
the dial 100 national hotline number, which 
is available for denouncements of violence, 
sexual abuse, physical and/or psychological 
aggressions committed against children and 
adolescents was also publicized.

Sonda
in october 2011, sonda supermarkets and 
Fundação Abrinq – save the Children got 
together once again to transform the lives of 
thousands of children and adolescents. For the 
16th edition of the Revista Turma da Sondinha 
magazine, the funds raised through sales were 
allocated to the activities of the organization. 
recognized as a Child Friendly Company, sonda 
carried out this campaign for the second time. 
For the children, their fun was guaranteed via 
the comic books and activities of the Turma da 
Sondinha group.

Farmoquímica
FQm believes in art as an instrument of social 
transformation. in the aim of inspiring the 
days of 2012, the company, in partnership 
with Fundação Abrinq – save the Children, 
manufactured 10 thousand calendars 
containing drawings done by children from 
the social organizations supported by  
Fundação Abrinq and that demonstrated 
their anxieties, expectations and feelings. 
Farmoquímica also contributed directly to 
 the maintenance of the activities carried out  
by Fundação Abrinq.

Damovo
this company has innovated once again via its 
end-of-year campaign. the budget for 2011 
allocated for corporate free gifts was donated 
to Fundação Abrinq – save the Children in 
the name of the customers who have come to 
assume, together with damovo, a commitment 
to social responsibility!
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United Nations Global Pact 
Committed to contributing to a solution for the 
priority challenges such as engaging society in 
a sustainable model for development, we are 
signatories to this pact and invite our partners to 
use the United nations Global Pact as a reference 
to advocate ten universal principles derived from 
the Universal declaration of human rights, from 
the international labor organization declaration 
on Fundamental labor Principles and rights, 
from the rio declaration on the environment 
and development and from the United nations 
Convention Against Corruption:

1 the companies are to support and respect the 
protection of internationally recognized human 
rights; and

2  to ensure their own non-participation in 
violations of these rights.

3 the companies are to support freedom of 
association and the effective acknowledgement of 
the right to collective negotiation;

4 the elimination of all forms of forced or 
compulsory labor;

5 the effective abolition of child labor; and

6 to eliminate discrimination in employment.

7 the companies are to support a preventive 
approach to environmental challenges;

8 to develop initiatives for promoting greater 
environmental responsibility; and

9 to provide incentive for the development and 
diffusion of environmentally friendly technologies.

10 the companies are to combat all forms of 
corruption, including extortion and bribery.

Auditing
the PricewaterhouseCoopers Company has 
been conducting our tax and accounts audits 
on a volunteer basis for over a year. the 
auditing reports can be accessed at www.
fundabrinq.org.br/auditoria. 

in these 21 years of activity 
Fundação Abrinq has benefitted 

7,078,844 children and 
adolescents throughout the 
country. All of this is only made 
possible by the support of 
the thousands of individuals, 
companies, social organizations, 
national and international 
foundations that embrace the 
cause along with us. there now 
follows a list naming each one of 
our partners, to whom we give our 
warm thanks.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/ InstItutIonAl DeveloPMent

Patrocinadores Másters/ Chief sponsors
Bradesco • Bvlgari • Copagaz • Comissão europeia • Deutsche Bank • 
Giovanni+draftfcb • International Youth Foundation (iYF) • Microsoft • 
Nokia • OralB • Syngenta

Patrocinadores/ sponsors
Bayer • Deutsche Bank • Hewlett Packard • Price WaterhouseCoopers • 
Rio tinto Alcan 

Apoiadores/ supporters 
Procter & Gamble • Sonda  • starbucks • sulAmérica  • VisA

Colaboradores/ Collaborators
AmeX • Bank of America • Barbacoa • Bebê store • Bom Ar • Dal maschio • 
damovo • deloitte • Farmoquímica • Fluid Feeder • Glicomed • Interodonto 
• itaú • Leitor recortes • Movilitá • Novo século • Pedro rubens • Reckitt 
Benckiser • Shopping ibirapuera • Ted Kalborg

Parceiros Institucionais/ Institutional Partners 
Associação Brasileira de magistrados, Promotores de Justiça e defensores 
Públicos da infância e da Juventude – ABmP • Instituto C&A • Organização 
internacional do trabalho – oit  • Unicef

Apoiadores Institucionais/ Institutional supporters
Canal virtual sorocabaaovivo.com.br •  ly tV • Jornal Alô Brasília • Jornal 
Amazonas em tempo • Jornal Ceilandense • Jornal Correio do Planalto 
• Jornal notícias de Brasília • Jornal Propaganda & marketing • Plurale 
em revista • Plurale em site • Portal Centro de Cultura luiz Freire • Portal 
Convention Bureau • Portal Cotia online • Portal energia hoje • Portal 
energia hoje empresas • Portal Folha de Jandira • Portal hospedagratis.
net • Portal iG • Portal milane industrial ltdA • Portal na mosca Produções 
Audiovisuais • Portal ouro negro • Portal rádio A Voz do Vale 103, 3 mhz 
• Portal rádio Globo 1100 Am • Portal rádio Grande Fm 92,1 • Portal 
rádio itaipu Fm (ourinhos - sP) • Portal rádio nereu ramos 760 Am • 
Portal rádio roxo • Portal rádio terra Am • Portal rádio tom social - sP 
• Portal revista mix • Portal revista Prefeitos & Gestões • Portal revista 
supergrom • Portal tV serrazul • Portal Unire desenvolvimento humano 
• Portal Web Cultural • Procter&Gamble • Rádio 730 • rádio A Voz do Vale 
103,3mhz • rádio Araguaia • rádio Capital 1040 Am • rádio divisa Fm 
(ourinhos - sP) • rádio estadão/esPn • rádio Gente que Fala (Programa 
Gente que Fala) • rádio Globo 1100 Am • rádio itaipu Fm (ourinhos - sP) 
• rádio mundial 95,7 Fm • rádio nereu ramos de Blumenau • rádio roxo 
• rádio sentinela Am (ourinhos - sP) • rádio terra Am - sP • rádio tom 
social - sP • rádio tupi 104,1 Fm • rBs • rede nGt • revista Cidade 
nova • revista Concerto • revista Filantropia • revista mercado Brasil 
• revista Prefeitos & Gestões • revista rolling stone • SBt • sistema 
Brasileiro do Agronegócio - sBA • TV ABCd • tV Camboriu • tV Cásper 
líbero • tV Cultura • tV Globo • tV Prudente • tV serrAzul • tV Universitária 
Uni ABC • tVC Jaú 

Sócios Mantenedores Honoráveis/ Honour Members 
Pessoas Físicas/ Private Individuals 

Pedro Paulo mollo neto • Maria terezinha Fontana dos reis

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities

Atera informática ltda • Burigotto s/A industria e Comercio • Cobra 
rolamentos e Autopeças ltda • Coleurb Coletivo Urbano ltda • Drogasil 
s/A • Fundação Carlos Alberto Vanzolini • Global serviços ltda • Instituto 
Cardios de ensino e Pesquisa em eletrocardiologia não invasiva e m.A.P.A. 
• M A empreendimentos imobiliários ltda • mitsubish • movicarga s/A • 
Novodisc Brasil indústria Fonográfica ltda • Pashal sistemas Construtivos 
ltda • Raia drogasil s.A • Str Comercial ltda • Tasca Calçados e Viagem 
ltda • Unigel s.A • Vlc indústria e Comércio ltda 

Sócios Mantenedores Másters/ Master Members
Pessoas Físicas/ Private Individuals

Adalmiro dellape Baptista • Alberto Costa sousa oliveira • Álvaro de Jesus 
tomas • Ana maria lacombe sigrist • André Bekes • Angelo silvio rossi 
• Anna maria szasz de Franco • Antônio Augusto Amaral de Carvalho • 
Antônio Beltran martinez • Antônio Carlos de Freitas Valle • Antônio 
Fernando Vilas Boas russo • Antônio Pedro da Costa • Benedicto Antônio 
lisboa Berna • Carlos Barbosa mello • Carlos thomaz Whately • Catao 
Francisco ribeiro • Célia Aun Gregorin • Celso lafer • Cinthia maria silva 
Gregório • Claudio Antônio mesquita Pereira • Claudio Kier Citrin • Creso 
Alonso marchesan • Danielle Cristianne Alves ribeiro • Eduardo Genaro 
mutarelli • eduardo silva logemann • eggon João da silva • elza V heer • 
Fábio Fernandes • Fernando dias menezes de Almeida • Fernando Jorge 
Bento Pires • Fernando robson Zamboim • Geraldo rocha mello • Giovani 
lanzi • Giuliano dedini ometto duarte • Gustavo Adolfo Funcia murgel 
• Gustavo Fleichman • Hamilton dias de souza • heitor Perri Júnior • 
helena maria Fundament • helena reichert ribeiro dos santos • hélio 
lima • hugo enéas salomone • Isaac sverner • Jayme Queiroz lopes Filho 
• João eugenio leitão Filho • José Antônio Vasconcelos rosa • José Carlos 
Pessanha de lima • José Fernando Cesar Assunção • José maria martinez 
Zaragoza • José roberto marinho • José roberto opice • José theodoro 
Alves de Araújo • Josué Christiano Gomes da silva • Lucia de Carvalho 
lopes • luiz de Alarcon Júnior • luiz eduardo Boaventura Pacifico • Manoel 
Bezerra de melo • marcia Zugaib destruti • maria Aparecida Bortoletto 
• maria Cristina Gomes da silva • maria da Glória lisboa de Alvarenga • 
maria regina Yazbek • mariana machado Cortez • michel Jacques levy • 
Nelson ometto • nilton de Bortoli Júnior • Odair schwindt e odette Bianco 
das dores • olavo eduardo maillet de lima rocha • orcalino magalhaes 
Filho • orlando Gomes Gaspar • Paulo roberto moser • Pedro Junqueira 
de Azevedo • Philippe Joseph Pommez • Raquel Cristina ribeiro novais • 
reinaldo Gugliemi • ricardo luiz müller Pereira • roberto irineu marinho 
• roberto souza Queiróz neto • rômulo Borges Fonseca • rubens José n 
F Velloza • rui Villela Ferreira • ruy Fonseca • ruy haidar • Sérgio Coimbra 
• sheila Zatz • sônia maria magnoli • sônia regina de Alvares otero 
Fernandes • susan sverner • Tiago Cangucu de Almeida • Vera maria de 
oliveira nusdeo lopes • Waldemar de oliveira Verdi • Walfrido silvino dos 
mares Guia neto • Wellington Germano de Queiroz
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Pessoas Jurídicas/ Corporate entities

2m empreendimentos ltda • Abrao helou e Braga nascimento 
Advogados Associados • Academia italy • Adega Alentejana Comércio 
importação e exportação ltda • Advocacia mariz de oliveira s/C • Alere 
sA • Alpina Ambiental s/A • Alpina Briggs defesa Ambiental s/A • Alumec 
indústria e Comércio ltda • Anodizar sorocaba industrial ltda • Aquarius 
Usinagem e estamparia ltda • Arabian Bread Paes e doces ltda • Artlimp 
serviços ltda • Asbrasil s/A • Asistbras s/A Assistência Ao Viajante • 
Associação Jesuíta de educação e Assistência social edições loyola • 
Atlântida network • Bandeirante Quimica ltda • Basf s/A • Besni • Bomax 
do Brasil equipamentos industriais ltda • Bramil empreendimentos 
s/C ltda • Brascola ltda • Brasilmaxi logística ltda • Casa Grande hotel 
s/A • Casablanca turismo e Viagens ltda • Concessionárias ecovias dos 
imigrantes s/A • Conmedh saúde - Assistência integrada de saúde ltda 
• Consórcio nacional embracon • Construtora lorenzini ltda • Converplast 
embalagens ltda • Copagaz distribuidora de Gás ltda • Cr dealer do 
Brasil ltda • Credcamp Fomento mercantil ltda • Crimper do Brasil 
ltda • Crivellaro & Filhos ltda • Deg importação de Produtos Químicos 
ltda • degussa Brasil ltda • diamanfer Ferramentas técnicas ltda • 
dm97 engenharia e serviços ltda • dura Automotive systems do Brasil 
ltda • E o demarco ltda • ease empreendimentos e Participações ltda 
• editora Pesquisa e indústria ltda - epil • emc Computer system Brasil 
ltda • entregadora e transportadora Xv de novembro ltda • escritório 
de Advocacia Arnoldo Wald • expofrut Brasil imp e exp ltda • expresso 
Jundiaí logística e transporte ltda • F master sistemas de medição ltda • 
Fam Construções metálicas ltda • Febasp Associação Civil • Federação das 
indústrias do estado do Pará - Fiepa • Felippe Crescenti Arquitetura s/C 
ltda • Fênix Agro Pecus industrial ltda • Firmenich & Cia ltda • Flextronics • 
Fmc - Ferezin martins Comercial ltda • Francal Feiras e empreendimentos 
ltda • Frei Caneca shopping C C ltda • Fs transportes e logística ltda • 
Fundação instituto de Administração • Fundo de defesa da Citricultura 
- Fundecitrus • Furnas Centrais elétricas s/A • Gaia, silva, Gaede & 
Associados • Gelog locações e transportes ltda • Globo Comunicação e 
Participações s/A • Graber sistemas de segurança ltda • Gran sapore Br 
Brasil s/A • Grupo nova America • Gs saneamento Ambiental Comércio 
e serviços ltda • Haver & Boecker latinoamericana máquinas ltda • 
hipercon terminais de Cargas • hospital Vera Cruz s/A • hotelaria Brasil 
ltda • Ibet instituto Brasileiro de estudos tributários • idall Comercial 
importação e exportação ltda • igaratiba indústria e Comércio ltda • imc 
saste-Construções serviços e Comércio ltda • indústria de embalagens 
Promocionais Vifran ltda • indústria de laticínios Palmeira dos índios s/A 
• indústria de móveis Bechara nassar ltda • indústria de tintas e Vernizes 
Paumar s/A • indústria e Comércio de meias elásticas realtex ltda • 
indústria metaloquímica Kels ltda • inovatech Consulting s/A • instituto 
Vozza de medicina e diagnose ltda • ipanema importadora ltda • isar 
isolamentos termicos ltda • itautec sa - Grupo itautec • Jalles machado 
s/A • Jaraguá equipamentos industriais ltda • Jobcenter do Brasil ltda 
• Jotapar Participações ltda • Kamaq máquinas e implementos Agrícola 
ltda • Kley hertz s/A indústria e Comércio • Kraft Foods Brasil ltda • Legacy 
• legas metal indústria e Comércio ltda • lemos e rago ltda - Produtos 
ideal • lipo do Brasil • logos engenharia s/A serviços de Consultoria • lpj 

editora Gráfica ltda • luciano Wertheim s/A emp imobiliario • luminar 
tintas e Vernizes ltda • Meira lins hotéis s/A • mendo sampaio s/A • 
menu Alimentação e serviços ltda • metalock  Brasil ltda • metalquip • 
metalurgica de tubos de Precisão ltda • mini Play indústria e Comércio 
de Plásticos ltda • montana Química s/A • montecitrus trading s/A • mr 
Consultoria ltda • Nalco Brasil ltda • nogueira s/A máquinas Agrícolas • 
nsg Capital dtvm s/A • nsk Brasil ltda • O Boticario Franchising s/A • ouro 
Fino saúde Animal  ltda • oxiquimica Agrociência ltda • Paola da Vinci 
Comércio e Confecções ltda • Paulista Business Comercial importadora 
exportadora ltda • Pinturas Ypiranga ltda • Pita Bread indústria de 
Panificação ltda • Planem engenharia e eletricidade ltda • Poliprint 
industria e Comercio de embalagens Plasticas ltda • Poliron Cabos 
elétricos especiais ltda • Porto Advogados s/C • Quality import Comercial 
ltda • Queiroz Galvão Alimentos s/A • Quitaúna serviços  ltda • Renner 
sayerlack s/A • rio infopark estacionamentos e sistemas ltda-me • 
robertet do Brasil indústria e Comércio ltda • Santa sofia Administração 
e incorporação imobiliária ltda • sd Comunicação ltda • shv Gas Brasil 
ltda • sigma transportes e logistica ltda • sistema Coc de educação e 
Comunicação s/C ltda • sociedade instrutiva Joaquim nabuco ltda • 
solar Comércio e Agroindústria ltda • sony Pictures home entertainment 
do Brasil • speed transportes ltda • star tech Comércio e recarga de 
Cartuchos de toner ltda • sumaré transportes rodoviários • Taguatur 
taguatinga transportes e turismo ltda • techware systems Comércio 
e serviços ltda • tecno lacre • telesul telecomunicações ltda • tema 
recursos humanos e Assessoria de serviços ltda • tenneco Automotive 
Brasil ltda • total Química ltda • tr mídia ltda • transpiratininga logística 
e locação de Veículos e equipamentos ltda • tremembé imagem serviços 
radiológicos s/C ltda. • trip editora • tsg indústria mecânica ltda • 
União máxima de ensino ltda • Unidata serviços de Processamento de 
dados ltda • Unimed ribeirão Preto - Cooperativa de trabalho médico 
• Universal Automotive systems s/A • Universo tintas e Vernizes ltda • 
Usina Açucareira ester s/A • Valicorte indústria Comércio oxicorte ltda 
• Vega engenharia Ambiental s/A • Vetor editora Psico Pedagógica ltda 
• Viação nossa senhora de lourdes s/A • Vick Comercio de Plasticos e 
isolamentos ltda • Vigna Advogados Associados • Villa Confecções ltda 
• Vs suprimentos Para Comunicação Visual ltda • Wh engenharia e 
manutenção ltda • Ypioca Águas minerais indústria e Comércio ltda • 
Zincoligas indústria e Comércio ltda • Zuchi Confecções ltda 

Sócios Mantenedores VIP/ vIP Members 
Pessoas Físicas/ Private Individuals

Abel Alves rochinha • Abel Batista reis • Abilio Araujo moreira • Abilio 
Cesar moura • Abraão moreira Assunção • Abram Berland • Acacio silvestre 
de sa • Acir Pereira da silva • Acucena dalle nosare • Ada Bodrigues de 
Assis • Adailzo dos santos Batista • Adalberto Fernando de oliveira • 
Adalberto Jacob Weissheimer • Adalberto nery Barbosa • Adalto modesto 
Junior • Adamaris Gallacci • Adamor Arlen nigro • Adao Aparecido esteves 
• Adao soares da silva • Adauto lucio monteiro • Adda Brito malagodi • 
Adeildo Ferreira • Adel Auada • Adelaide Venturi • Adele Pappalardo • 
Adelia maria Barbosa • Adelia mendes lopes • Adelia regina telles • 
Adelina de Fatima Cardoso Gil • Adelina silva rocha • Adeline Vieira 
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Campos • Adelita muscovicchi Gois Arjona • Adelmo Almeida Carlos • 
Adelmor Gheler • Ademar Ferreira • Ademario de Jesus Brandao • 
Ademilson Bispo de Araujo • Ademir Clementino dos santos • Ademir de 
Camargo • Ademir de sales • Ademir Goveia Gava • Ademir Jorge da silva 
• Ademir martins iribarrem • Adenilson dos santos silva • Aderbal novais 
dos santos • Adérito Cunha Valente • Aderito Ferreira • Adérito sequeira 
Praça • Adilma do souza santos • Adilo do Carmo • Adilsa leite Alves • 
Adilson Alves de souza • Adilson de Almeida • Adilson dos reis • Adilson 
enidio  dos santos • Adilson Forgas • Adilson Gaya • Adilson lucio da silva 
• Adilson luiz Costa • Adilson machado • Adilson silva • Adilson Vidal da 
silva • Adilsson Alves Carneiro • Adilton rodrigues dos reis • Adimilson 
Alves machado • Adimilson de oliveira • Adna  de melo oliveira • Adolfo 
Almeida Brandao • Adolfo henrique strufaldi • Adolpho Procópio rossi 
neto • Adrano laurentino da silva • Adriana  Pereira da silva • Adriana 
Amorim Cunha • Adriana Angelica Florencio • Adriana Barbosa • Adriana 
Batista Cardoso • Adriana Baver • Adriana Boncizzi de Faria • Adriana Celia 
dos santos Pereira • Adriana Cochrane rao • Adriana Coelho ramos • 
Adriana Conceicao nunes • Adriana Correia de lima • Adriana Cristina 
romano • Adriana Cruz • Adriana da silva Chaves • Adriana de Almeida 
duarte • Adriana de Almeida lima • Adriana de Araujo dos santos • 
Adriana de Fatima nunes • Adriana de melo Carvalho • Adriana de 
mendonça Campos • Adriana de souza santos • Adriana dos santos lopes 
• Adriana eliza ochoa • Adriana Ferraz de Abreu • Adriana Ferreira Brito • 
Adriana Ferreira de Cavalho • Adriana Ferreira de Franca Puglia • Adriana 
Foltran maragatto • Adriana Giusti • Adriana lira menezes • Adriana lopes 
de Almeida Gouveia • Adriana lucia Vilela de Andrade • Adriana marques 
Ferreira • Adriana matarazzo Brito • Adriana mayvmi moreno takata • 
Adriana natalina de sousa • Adriana oddi • Adriana ozilieri • Adriana 
Pereira Amado • Adriana Pereira de Carvalho • Adriana rigeiro • Adriana 
rodrigues de souza • Adriana saran della torre oliveira • Adriana taccarelli 
da Costa Pereira • Adriana tez • Adriana turini Gongalues Goncalvos • 
Adriano Aguiar • Adriano Alves • Adriano Antony siqueira de oliveira • 
Adriano de Jesus ortiz • Adriano de oliveira santos • Adriano eduardo  
lopes Gomes • Adriano Franco de moraes • Adriano Jose  Campinho • 
Adriano manzani Pereira • Adriano oliveira dias da rocha • Adriano reis 
de oliveira • Adriano ribeiro Pinheiro neto • Adriano rodrigues Ayalla • 
Adriano silva • Adricia Cristina Gomes • Aeider Alves dos santos • Aerton 
Carlos Ferreira de Araujo • Afonso domingos Borges Ferreira • Afonso 
marques macedo • Afrano Wanderley Cruz • Agatha Gil • Agnaldo Jose 
silva Gomes • Agripino sandes • Aguinaldo Gentil da silva • Aiana do 
Amaral • Aiana oliveira de Freitas • Aida Kojima • Ailson  Alves Coelho • 
Ailton lopes rios • Ailton roja • Ailton santos • Airton Bobrow • Alaide 
Alves Antonio • Alain Joseph moujaes • Alan de oliveira silva • Alan 
Jonatan lerma • Alan rafael Ferreira dias • Alan rodrigo lima oliveira • 
Alan rodrigues • Alan torres • Alana Benevides • Albert Franca Josua Costa 
• Alberto Abussanra Bugarib • Alberto Carmeno Cufone Filho • Alberto 
Coelho Gomes Costa • Alberto Fernando de Paula • Alberto Frocht • 
Alberto ignacio Cintra • Alberto Jesus rosa • Alberto Jorge Gaio de 
miranda • Alberto Villani • Alceu segamarchi Júnior • Alcides de Araújo 
Vargas Filho • Alcides monteiro • Alcino Pontes de oliveira • Alcione Avila 
dos santos • Alcir de souza Caria • Alcyr ramos da silva Junior • Alcyr 

rozante sotto • Aldemir silva nascimento • Alderir Gutierres • Aldo 
Adriano donato Virano • Aldo Galiano Junior • Aldo lourenco  santos • 
Alecsandri de Almeida souza dias • Alesandra Gutierrez • Alesandro 
Amaral • Alessandra Alvarez • Alessandra Aparecida dos santos • 
Alessandra Araujo de oliveira • Alessandra Ayumi nomura marzocca • 
Alessandra Barelli oliveira da silva • Alessandra C Buonano silva • 
Alessandra Cerezo Bonfa • Alessandra Cristina rodrigues Freitas • 
Alessandra darino rodrigo octavio • Alessandra de Azevedo Fonela • 
Alessandra de souza • Alessandra domingues Angelo da silva • 
Alessandra dos santos • Alessandra Ferreira • Alessandra Gallao Gatarossi 
• Alessandra Genu Pacheco • Alessandra idiart martins • Alessandra lira • 
Alessandra negreiros mota • Alessandra ramos Pereira • Alessandra 
rodrigues dias • Alessandra santos Alves • Alessandra silva morais • 
Alessandro  de Farias dos santos • Alessandro Betito • Alessandro dos 
santos Conceicao • Alessandro leao reis • Alessandro marcelo sampaio • 
Alessandro Palmeira soares • Alessandro santos morais • Alessandro 
scarpin • Alessandro Vinicius Albuquerque de moraes • Alex   machado da 
silva • Alex Alves • Alex Antonelli • Alex Barbosa de oliveira • Alex Braga • 
Alex de Almeida Cardoso • Alex de Carnalho telxeira • Alex do nascimento 
• Alex euzebio • Alex haruo migashi • Alex leao do nascimento • Alex 
marquete • Alex mateus Ferreira • Alex oliveira lima • Alex sander Paz • 
Alex sandro moreira da silva • Alex sandro Pereira da silva • Alex sandro 
roberto de souza • Alex silva de oliveira • Alexander Andre Bicicchi • 
Alexander da silva lyra • Alexander Gomes Brito • Alexander P linker • 
Alexandra Aparectoa moretra • Alexandra Borelli • Alexandra Crispim da 
silva • Alexandra Grano • Alexandra regina Batista • Alexandra salomao 
miamoto • Alexandra souza de Alencar • Alexandre  de lima ramos • 
Alexandre Alberto desbrousses monteiro • Alexandre Alberto russo • 
Alexandre Alipaz Carvalho • Alexandre Almeida de Paula • Alexandre 
Alvarez Benelli redia • Alexandre Alves Andrade • Alexandre Alves de 
moura • Alexandre Augusto Batista da Costa • Alexandre Augusto de Faria 
machado • Alexandre Augusto dos santos Goncalves • Alexandre Bolze • 
Alexandre Caetano • Alexandre da silva • Alexandre da silva Ferreira • 
Alexandre de Aguiar tofalo • Alexandre de Almeida Pereira • Alexandre 
de Andrade ribeiro Coelho • Alexandre de Carvalho Calvacante • 
Alexandre de Cassio Barreira • Alexandre de Jesus Paim • Alexandre de 
lima rosa • Alexandre de miranda • Alexandre de Palma salerno • 
Alexandre diniz Alves de lima • Alexandre dos santos Zecchin • Alexandre 
esteves Galdino • Alexandre Fernandes de Almeida • Alexandre Galvao • 
Alexandre Garcia • Alexandre Garcia da silveira • Alexandre Gastaldo 
Badolato • Alexandre Gomes • Alexandre isaias lucas • Alexandre Jose 
martins de oliveira • Alexandre Julio  Kohn • Alexandre Krebsky • 
Alexandre lipski Gonçalves • Alexandre lucas ribeiro • Alexandre luiz 
Giordano • Alexandre magno de Andrade • Alexandre malmegrin rocha • 
Alexandre mendes • Alexandre miguel  da silva • Alexandre moura • 
Alexandre notte • Alexandre oliveira de Jesus • Alexandre Paula da silva • 
Alexandre Perera de Araujo • Alexandre Pescuma • Alexandre Placido de 
Carvalho • Alexandre reis de miranda • Alexandre sales miranda • 
Alexandre santos Frade • Alexandre saraiva • Alexandre shimabuku • 
Alexandre Wakita Karpuska santos • Alexandro Jose de oliveira • 
Alexsander inacio • Alexsandro Jose de lima rezende • Alexsandro Pereira 
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da silva • Alexsandro Pereira moraes • Alfonso Gravalos • Alfredo Arthur 
lopes • Alfredo ernesto lomonaco neto • Alfredo nilson elene • Alice 
draganoff torres • Aline Alvarez Carneiro • Aline Alves de Amorim ribeiro 
• Aline Alves de lima silva • Aline Cisi • Aline Cristina da silva • Aline 
Cristina rocha Acosta lancellotti • Aline Cucato • Aline de Aguiar Pereira • 
Aline de Barros • Aline dorneles • Aline Freire • Aline isabel Alves • Aline 
mamede Alvarenga • Aline mendes de lima • Aline oliveira lopo dos 
santos • Aline renata Pereira • Aline rodrigues • Aline rose dos Anjos dias 
• Aline santos Guimaraes • Aline silva de souza • Aline tammy martinez • 
Aline Vieira Pereira da silva • Aline Xavier • Aline Yume takamoto • 
Alissandra severino silva • Allan  Farias • Allan Goncalves • Allan levati • 
Allan nunes • Almerindo Patricio da silva • Almerindo Puga rebelo • Almir 
de oliveira Carneiro • Almir Ferreira Bezerra • Almir marques de lima • 
Almir Pinto Coelho • Alon nussbacher • Altino lago santos • Aluisio 
Barbosa Burin • Aluisio teixeira Júnior • Alvaro de oliveira Francisco • 
Alvaro leite tosetti • Alvaro lorenco ortolan salles Filho • Alvaro luiz 
Freddi • Alvaro miranda Faria • Alvaro oliveira Arantes • Alves Cardoso da 
silva • Alzira de Paula marculino • Amadeu renato marchini • Amado 
Góes • Amanda Bianco Callegari • Amanda Cristina de oliveira • Amanda 
de Andrade Ferreira • Amanda de maia Areias • Amanda Fonseca silveira 
• Amanda martins Chagas • Amanda massa • Amanda moraes • Amanda 
moura • Amanda Pires Gomes • Amanda regina Pires • Amanda ribeiro 
Guimaraes • Amanda Viana Freire • Amarildo Cesar nunes de souza • 
Amaro inaldo monteiro • Amaurilio  rodrigues da silva • Amaury Antonio 
Conte r n • Amaury Brito moreira • Amaury Karasek • Ambrosio Gonçalves 
da silva • Amelha Jocylene latanzi de moura • Amelia Aparecida Carneiro 
• Amelia Conceicao de lacerda soares • Amelia dantas menezes • Amelia 
maria dos santos • Amelia Viviane Clemente Brito • Amelida Parecida 
souza Aparecida de souza • Americo martins Craveiro • Americo nicolau 
hermann • Amilcar Firmo Collares Chaves • Amon suderio Azevedo 
ribeiro • Ana Alice Formes santos • Ana Amélia Godoy silva Carneiro • Ana 
Beatriz Ferreira schauff • Ana Camila esteves • Ana Carla da silva • Ana 
Carla henrique • Ana Carolina  Fernandes e silva • Ana Carolina de 
Andrade silva • Ana Carolina Fausto Girio • Ana Carolina moraes Brandas 
rodrigues • Ana Carolina Pereira dutra • Ana Carolina Quintela soares 
Pimentel • Ana Carolina ramos Carneiro • Ana Carolina rodrigues de 
mendonca • Ana Carolina silva • Ana Carolina soliva soria • Ana Carolina 
torres • Ana Carolina Urias nori • Ana Caroline Batista luz • Ana Caroline 
montoaneli sapede • Ana Caroline saldanha martins • Ana Carolline 
sarno nogueira • Ana Clara savino oriques • Ana Claudia Castor martin • 
Ana Claudia narcizo • Ana Claudia Pessoa Vieira • Ana Claudia ricardi • Ana 
Claudia rocha Bomfim • Ana Cristina Alves de lima • Ana Cristina dias de 
moura • Ana Cristina lana teixeira • Ana Cristina Pasqual de Campos • Ana 
Cristina souza de Araugo Pinto • Ana debora da silva nascimento • Ana 
elisa Freitas Facion • Ana eliza Favero • Ana erica Bezerra • Ana Florice 
Prado ishiki • Ana Giovana mendes Puzzo • Ana helena Pagotto • Ana iara 
marcondes de mattos • Ana laura rosenhaim Ximendes • Ana leticia de 
Faria Guimaraes • Ana ligia Coradi • Ana lucia Arutin • Ana lúcia Barra 
Passolongo • Ana lucia Brito Abreu • Ana lucia de Jesus • Ana lucia 
Frangiotti Conte • Ana lucia lorente • Ana lucia marina dos santos • Ana 
lucia Pereira • Ana lucia saraiva • Ana lucia silva santos • Ana lúcia 

tupinambá Bertelli • Ana lucia Vicente • Ana luisa Buchaim • Ana luisa 
opromolla Pacheco • Ana luisa Pascale Palhares • Ana luisa ramos Veloso 
• Ana luiza Assunção • Ana luiza de sousa da silveira • Ana luiza mclaren 
moreira maia • Ana manhani • Ana maria A Chieffi • Ana maria Coutinho • 
Ana maria de Araujo Barreto • Ana maria de Jesus Barbosa • Ana maria de 
Jesus Pereira • Ana maria de melo lordelo • Ana maria de oliveira santos 
• Ana maria della monica • Ana maria dos santos • Ana maria dos santos 
latge • Ana maria lira de souza • Ana maria mastroeni Amaro • Ana maria 
Possato • Ana maria tardelli • Ana maria tranguilino • Ana maria 
Vasconcelos de Figueiredo • Ana Paula  Barcelos Correia • Ana Paula  
Carvalho • Ana Paula Alencar • Ana Paula Aparecida neles de oliveira • 
Ana Paula Arabela medeiros • Ana Paula Batista • Ana Paula Campos 
marinho • Ana Paula da Costa e silva • Ana Paula da silva Carlos • Ana 
Paula de Andrade Borges • Ana Paula de lana • Ana Paula de mello 
Castilho • Ana Paula de oliveira • Ana Paula de omena nascimento • Ana 
Paula de sousa • Ana Paula dinardi • Ana Paula Gomes Cubt • Ana Paula 
Gonzaga • Ana Paula haibara • Ana Paula hugo dos santos • Ana Paula 
marques • Ana Paula martins moutrezol • Ana Paula moreira de oliveira • 
Ana Paula oliveira Batista • Ana Paula oliveira da Vitoria • Ana Paula 
Paciello • Ana Paula Pereira Pimenta • Ana Paula Piochi silvestre • Ana 
Paula Pjroupo • Ana Paula regina Campos • Ana Paula silva • Ana Paula 
souza • Ana Paula tuccimei Guinle • Ana rita santillo • Ana rosa Ferle 
Jeraldo • Ana teresa spindola madeira Campos • Ana Virginia Chacur • 
Anacleto soares Bravo • Anahi magalhães Bayma de Carvalho • Anaides 
maria da silva • Analia maria Bezerra rodrigues • Analice Vila nova lobato 
• Ananias nascimento • Anatalício risden Júnior • Anderson Affonso 
Palhares • Anderson Almeida dos santos • Anderson Alves ramalho • 
Anderson Amaral da silva • Anderson Aparecido Cercone • Anderson 
Castro de souza • Anderson da silva Barbosa • Anderson de Aguiar 
Amaral • Anderson de Faria lopes • Anderson Felix da silva • Anderson 
Gomes da silva • Anderson Guedes rodrigues • Anderson lima Cordeiro • 
Anderson luis de oliveira • Anderson luiz ribeiro • Anderson macedo de 
souza • Anderson martins • Anderson martins das neves • Anderson 
matuchenko • Anderson mendes de Carvalho • Anderson nascimento da 
silva • Anderson novaes Goncalves • Anderson Porto • Anderson ricardo 
de souza • Anderson ricardo Ubinha de sa • Anderson rodrigo Pereira 
silva • Anderson saulo Bomfim Pereira • Anderson sena Botelo • Anderson 
silva Paulino dos santos • Anderson souza Chaves • Anderson theodoro 
Chavos • Andre Alves de souza • Andre Artur muller • Andre Baptista rosa 
Filho • Andre Barbara silva • André Bearzi • Andre Bringel Avelino • Andre 
Camargo Bisetti • Andre da silva lima • Andre dantas Fernandes • Andre 
de souza sapia • Andre estevao • Andre eugenio da silva • Andre Farias 
Fialho • Andre Fernandes Batalha • Andre Ferreira Gomes • Andre Francisco 
Cipolini • Andre Francisco sapes • Andre Furlanetto dos reis • Andre 
Gajardoni • Andre Guermandi • André Guerreiro de Freitas • Andre Jacauna 
maciel • Andre Kessering dias Goncalves • Andre luis  dos santos silva 
Vieira • Andre luis Correa Fernandes • Andre luis da silva rato • Andre luis 
da silva soares • Andre luis macedo rocha matos • Andre luis machado 
Almeida • Andre luis naguebaer • Andre luis Pereira lima • Andre luis 
tavares da silva • Andre luiz  de Araujo • Andre luiz Alves • Andre luiz 
Borges Carvalho • André luiz Botelho dos santos • Andre luiz de Paulo • 
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Andre luiz dos santos • André luiz Furtado Pacheco • Andre luiz 
helmeister • Andre luiz maciel Bezerra • Andre luiz Pessoa • Andre luiz 
Prado Perosa • Andre luiz santos Ferreira • Andre luiz Vieira maria • Andre 
mascioli Cravo • Andre maximino dos santos • Andre melo Venancio • 
Andre Pansarini de Paula rodrigues • Andre Pechiai Ventalha • Andre 
Pinheiro da silva • Andre Pires • Andre Pires Goncalves • Andre ramos 
Cocareli • Andre roberto Costa • Andre rocha Alves • Andre rudi da Vitoria 
• Andre silva Barreto • Andre silva dos santos • Andre silva Pereira de 
oliveira ribeiro • Andre teixeira de souza • Andre torres Gregorio • Andrea 
Akemi okino Yoshikai • Andrea Approbato • Andrea Aragao Ferreira 
rovina • Andrea Arrojo • Andrea Assis • Andrea Assunpcao tognato • 
Andrea Belframi • Andrea Candido de souza oliveila • Andrea Carla 
Constantino • Andrea Clementino de Andrade • Andrea Cristina licnerski 
• Andrea de toledo • Andrea Ferreira sobrinho • Andrea Francisco Benites 
• Andrea Freire • Andrea Frizzo ognibene • Andrea Furlani • Andrea 
Genofre Vallada • Andréa Grando simão • Andrea Guariglia Pacheco • 
Andrea Justie • Andrea manuela torres Vogueira torres nogueira • Andrea 
maria  do nascimento • Andrea matsubara • Andrea moreira Vieira • 
Andrea moreno • Andrea orabona Angelico massa • Andrea Pequeno • 
Andrea Pereira dias • Andrea rachel Caitano • Andrea santana • Andrea 
silvia Bacci • Andrea siqueira russi • Andrea sirolli Ansaldo • Andrea sousa 
Bazolli • Andrea Valentin ramos de moura • Andrée Gabrielle de rider • 
Andreia Alcantara • Andreia Aparecida dos santos • Andreia Aparecida 
rosa Cassemiro • Andreia Cristina dos santos • Andreia desiro • Andreia 
dias Baccoli • Andreia Fabiana dos santos • Andreia Fatima • Andreia 
Ferreira simoes • Andreia Galdino Figueiredo • Andreia hamada • Andreia 
Keli Ferreira de rezende • Andreia lavelli • Andreia leite • Andreia lopes • 
Andreia nascimento Arruda • Andreia orozimbo • Andreia Pinter marchi • 
Andreia Quetroz do Carvalho • Andreia ramos da silva • Andreia ribeiro 
ortega • Andreia rondoni Correa • Andreia rosa da silva • Andreia simone 
de mendonca • Andreir Alves silva morais • Andressa Bezerra da silva • 
Andressa Formicoli • Andrews Challenger martin da Costa • Andrey Vila 
Boas de Freitas • Andreza shinozaki • Andreza teixeira da silva • Andrezza 
G m Veras • Andrezza Pereira Arguzo • Ane Caroline leandro Ferreira • 
Anete Juliana de souza Felix da silva • Angela Campos • Angela Cristina 
Faria • Angela de Araujo • Angela Faria lengyel • Angela marcia Joansen 
Pereira • Angela maria Alves de Araujo • Angela meirelles Case • Angela 
mendes da silva oliveira • Angela Pardo Cabral Camargo • Angela regina 
Correa • Angela Vitoria da silva Arraya • Angelica Costa • Angelica da 
Cunha rocha • Angelica Jacob damico • Angelim Curiel • Angelita Fabricia 
Alves Vitorio • Anisio hara • Anita Capellin Vaiano • Anita Kon • Anita 
Pedrosa Correa • Anizio Fernandes damasceno • Anizio Francisco Paiva • 
Anna Carolina moura da silva Cardoso • Anna Carolina natale rodrigues • 
Anna Carolina santanna de souza • Anna Caroline truzzi • Anna Christina 
Jimenez Pereira • Anna Cláudia C Andrade • Anna Claudia Guedes • Anna 
maria de niemeyer soares • Anna maria magalhães lobo • Anne 
Ariane Vasconcelos silva • Anne Catherine olesen • Anne elen Araujo 
lima • Annette Pacheco Pellegrino mendes • Annick suplicy e souza 
• Annye Gabriela Kuntz • Antonia Alves do nascimento • Antonia 
Aparecida rodrigues dos santos neves silva • Antonia Brito de Castro 
• Antonia Cileide Pereira • Antonia de oliveina • Antonia domingas • 

Antonia erivanda Costa da silva • Antonia ivanira G P da silva • Antonia 
maria Palmeira da silva • Antonia ortiz de oliveira • Antonia Pereira silva 
• Antonia Zaba • Antonieta santiago • Antonietta P da r medeiros • 
Antonina Pereira Prates • Antonio hermano de oliveira • Antonio Juarez 
timoteo • Antonio Alexandre domingues • Antonio Alves • Antônio 
Américo Brandi • Antonio Aparecido Alves • Antonio Aparecido Barbosa • 
Antonio Augusto • Antonio Augusto soares • Antonio Barrozo • Antônio 
Bastos ramos • Antonio Belamoglie • Antônio Bornia • Antonio Bueno • 
Antonio Canstatino de oliveira • Antonio Carlos  Fraga machado • Antonio 
Carlos Almeida • Antônio Carlos Bonatti • Antonio Carlos Correia • Antonio 
Carlos da silva • Antonio Carlos de Albuquerque • Antonio Carlos de 
Almeida Paciello • Antonio Carlos de Castro Fernandes • Antonio Carlos 
dos santos • Antonio Carlos Ferreira • Antonio Carlos Gomes • Antônio 
Carlos Gonzales • Antonio Carlos lopes meira • Antonio Carlos Pereira 
Barros • Antonio Carlos ribeiro da silva • Antonio Carlos sais ortega • 
Antonio Cesar Claudino • Antonio Cesar Pereira santos • Antonio Claudio 
da silva • Antônio Cons Andrades • Antônio Corrêa meyer • Antonio da 
Fonseca Filho • Antonio daniel Arauto de Abreu • Antonio davi ramos de 
oliveira • Antônio de Carvalho nogueira neto • Antonio de mello • Antonio 
debulcio Junior • Antonio dermival Barreto da silva • Antonio do Amparo 
Barreto Junior • Antonio eduardo Cremom • Antonio edvan de souza • 
Antônio euclides Cedroni • Antônio eustaquio de Andrade • Antônio 
Fagundes • Antonio Felismino de Amandula • Antonio Fernandes de 
oliveira Filho • Antonio Fernandes de souza Filmo • Antonio Fernando 
degobbi • Antônio Flavio mermejo • Antonio Francisco Filho • Antônio 
henrique A Amaral • Antonio Jesus Pinto • Antonio Joaquim Filho • 
Antonio Jonas dias Filho • Antonio Jose Bessa de souza • Antonio Jose dos 
santos • Antonio Jose marrer • Antonio Jose simoes da silva • Antonio 
Josias de lima • Antonio Juliano Alves • Antonio leandro silva neto • 
Antonio lopes Cezario • Antonio lucio  dos santos • Antonio luis de 
Freitas • Antonio luiz Acetoze • Antonio luiz de Almeida Vieira • Antonio 
macedo da silva • Antonio marcelo Bastos • Antonio marcos depizzoli • 
Antonio marcos Gomes • Antonio marcos Pereira • Antonio marcos 
seberino dos santos • Antônio martins moreno • Antonio maximiniano 
Carlos • Antônio moreira salles netto • Antonio nascimento da Conceicao 
• Antonio ozelin • Antonio Palandi • Antonio Pedro neves Jr • Antonio 
Pereira da silva • Antonio Puchetti • Antônio Quiroga Júnior • Antonio 
ricardo de Abreu • Antonio roberto dias de oliveira Antonino • Antonio 
rodrigues Almeida neto • Antonio rogerio soares • Antonio rother Filho 
• António salim Curiati Junior • Antonio salustiano • Antonio sampaio 
Guimaraes • Antônio sérgio Caldas Pacheco • Antonio sergio de souza • 
Antônio sérgio moreira de sá • Antonio serrano Albuixech • Antonio strini 
Chamorro de mello • Antonio texeira de souza Junior • Antonio Valdene 
da Costa • Apararecida sato • Aparecida Caires Alves de sousa • Aparecida 
Conceicao Costa • Aparecida da silva • Aparecida Fernandes da silva • 
Aparecida Gaglioti • Aparecida Juliana de Almeida • Aparecida maria Cruz 
• Aparecida maria Grabielli Basconcelo • Aparecida siqueira de moraes • 
Aparecido da silva Francisco • Aparecido de Jesus Floriano • Aparecido 
sirly nicolett • Aquila nunes da silva • Aracy dias ramos • Argemiro 
Cristovao • Ari Gabriel • Ari mauricio Peixoto Ferreira • Ari roberto Gildo da 
silva • Ari Veras • Ariadne stavare • Ariana oliveira • Ariane Correa da silva 
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• Ariane Pereira Alberte • Ariane siebert de Benchetrit • Ariane souza 
soares • Ariane stamado • Arildo Cesar turin • Arildo silva Camargo • 
Arilma Pinto dos santos • Arilson Carvalho dos santos • Ariovaldo de deus 
silva • Ariovaldo dos santos • Arislene thays Vieira lourenco • Aristoteles 
rocha Alves • Arlete Alves de oliveira • Arlete Aparecida Gandelini • Arlete 
malvina da silva • Arlete Pellegrino • Arlette ranni oliveira • Arlindo Job 
de souza • Armando dal Colletto • Armando de Freitas da Costa • Armando 
Gemi rodrigues • Armando Gilberto Gonçalves • Armando silveira Xavier 
• Armindo Alves de Freitas • Arnaldo Alfaia Beleza • Arnaldo Amaro • 
Arnaldo Bandeira • Arnaldo Bezerra de oliveira Junior • Arnaldo Blume 
Filho • Arnaldo Casotti • Arnaldo de souza Cardoso • Arnaldo José Pacifico 
• Arnold Wolfer • Aron J diament • Arthur de mello leite • Arthur Franco 
Kleibeir • Arthur santos Branco • Artonio Borges Feitosa • Artur muller 
dametto • Artur noemio Grynbaum • Arvona Alves ribeiro • Ary selener • 
Atalija sousa lina Pepeira • Atanasio Benedito rosa • Atila henrique 
Bodera de Almeida • Audrei renata silva • Audrey Cristiane de mello • 
Audrey hojda • Augusto Cesar Correia Gay • Augusto endo • Augusto 
Proeth sunior • Augusto rodrigues da silva marcelo • Augustus rafael 
nunes de Almeida • Aurea de Cassia mello • Aurea oliveira souza • 
Aureliano Vieira de lima • Aurelio moreira macedo • Auri sergio Cavalcanti 
de souza • Avelino Fernandes morais • Avenebita da silva • Ayrton Buccelli 
Junior • Azeni da silva rodrigues • Barbara Camargo de souza • Barbara 
Cristina Ferreira Amancio • Barbara lanhoso de mattos • Barbara lopes 
torres • Barbara maria Passos estevao • Barbara marlucy da silva Kuhinica 
• Barbara rubia lucas Viana • Barbara souza luz • Beatriz  lara Apolinario 
Coutinho • Beatriz Bergamini • Beatriz Berrini • Beatriz Cardoso • Beatriz 
Correa Kobal • Beatriz da silva rodrigues • Beatriz de Fatima Ferreira • 
Beatriz Grutzmacher • Beatriz hyppolito do Amaral • Beatriz lacerda 
Ciampa • Beatriz lobo Vieira • Beatriz madi Paciullo • Beatriz marcelino 
Foschini • Beatriz marra Vaz de Camargo • Beatriz medeiros de Araujo • 
Beatriz nalevaiko Venturini • Beatriz ribeiro silva • Beatriz rosa da silva • 
Beatriz rosa de Carvalho • Beatriz Weber Fidezes • Beatriz Yamauti • 
Benedito Aparecido dos santos • Benedito Aparecido martins • Benedito 
dos santos silva • Benedito Franco Penteado Filho • Benedito raimundo 
de Faria • Beniodo Firminio nascimento • Benito Celima • Benjamim 
nasario Fernandes Filho • Benjamim Wolf handfas • Benjamin tintaya 
Condori • Benvindo raimundo neto • Bernadete de lourdes hernandes • 
Bernadete machado nascimento • Bernadinne Brito ribero • Bernardo 
Biagi • Bernardo Bitelman • Bernardo ribeiro saraiva • Bernardo Wolfson 
• Betania de lima oliveira • Betty Knobel • Bianca r Palermo Palermo • 
Bilak srour • Boris Ferreira Gancev • Brasilia Byington egydio martins • 
Braulio dian • Braulio Gambarini • Brendaly de lima nepomuceno • Breno 
Bezerra siqueira • Breno dos santos Cardoso • Bromelia Produçoes • Bruna 
Attina • Bruna Clea Ferreira • Bruna Colantonio • Bruna de Paula Borges • 
Bruna Guerreiro • Bruna maria Bartoli de noronha • Bruna martins silva • 
Bruna moreira Fernandes • Bruna oliveira • Bruna Paschoalini • Bruna 
Xavier Guedes • Brunny Fukuyama Calejon • Bruno  Batista da silva • 
Bruno Alves Peralta • Bruno Anastasi • Bruno Andrioli Galvao • Bruno 
Antonio Paixao Faleiros • Bruno Augusto souza de medeiros • Bruno 
Badia • Bruno Barreto Pinheiro • Bruno Barreto silva • Bruno Camargo 
ribeiro • Bruno Carvalho leite • Bruno Correa takai • Bruno daniel 

nogueira • Bruno dantas Barreto Jorge • Bruno de oliveira marques • 
Bruno dos santos Guimaraes de Aguiar • Bruno Ferreira Vilela • Bruno 
Ferro magosso • Bruno Francisco Chatagnier • Bruno Franco de Aquino • 
Bruno Gallinari neto • Bruno Guazzelli • Bruno henrique Ceccarelli 
Golcalves • Bruno henrique oliveira da silva • Bruno inacio dos santos • 
Bruno leonardo duarte Balbino • Bruno luis Goncalves • Bruno marcel 
rodrigues teixeira • Bruno moreira Cestari • Bruno oliveira rodrigues 
maia • Bruno Porto Bugni • Bruno Pracideli • Bruno rafael da silva • Bruno 
rodrigues daniel • Bruno sanches Baronetti • Bruno santana • Bruno 
santiago • Bruno santos luciano da silva • Bruno silva Cardoso • Bruno 
tavares da silva • Bruno teixeira • Bruno torres Azevedo moreira • Cacilda 
m F silva massukado • Caetano ribeiro • Caio Camargo Candido • Caio elias 
Bressianini Goncalves • Caio lopes • Caio miranda • Caio Philipe lafalee de 
oliveira • Camila Aparecida de novaes Costa • Camila Azevedo Provinciato 
• Camila Balsis soares • Camila Barbi Avezar • Camila Batista de oliveira • 
Camila Batista Verissimo de Almeida • Camila Cadamuro • Camila 
Camargo santarosa • Camila Camargo Vieira Vieira • Camila Cliveira diniz 
Guimabaes • Camila Cristina Guerreiro • Camila da Costa sanches • Camila 
de Amorin Alves demelo • Camila de melo Primasi • Camila de moraes 
Queiroz • Camila de oliveira dos santos • Camila de souza Paniagua • 
Camila Fernandes • Camila Fernandes Costa • Camila Fernandes Fattibene 
sertori • Camila Gomes nepomuleno • Camila lucchi mendes • Camila 
maria  silveira da silva • Camila martinez marucci • Camila muniz Freita • 
Camila Pareja • Camila Pedron Vicente • Camila Peres • Camila Pinto de 
Freitas • Camila rocha de oliveira • Camila romcy Fiuza • Camila rosendo 
• Camila santana Bello • Camila severgnini • Camila silva Cabral • Camila 
silva Couto • Camila souto Kirschner Amarante • Camila Viana sobreira • 
Camilla de Barros Borges • Camilla Kisako honda da Fonseca • Camilla 
Pereira silva • Camillo Augusto Castillo dos santos salinas • Camillo Parodi 
e luciana t d Parodi • Camilo Peric de Freitas • Camyla Yamashiro Campos 
• Candida dos santos Coqueiro • Candida Vieira • Caren Vanessa de 
Almeida Accordi • Carin ottoni • Carina dias Cruz • Carina mattes do santos 
• Carina salviano Urbanin • Carine Gomes Cardim laser • Carla Andrade 
Patrocinio • Carla Bertolini • Carla Cristina Candido • Carla Cristina 
Fernandes • Carla Cristina manfre Gonzalez martins • Carla de oliveira 
sanchez oliveira sanches • Carla do Vale • Carla estevam Cruz • Carla 
ewerton sajardo • Carla Fanti • Carla Juana mendionda Cesar leite • Carla 
Kondo • Carla maria Brichese • Carla martins de Cesare thieme • Carla 
martins scotton • Carla martoni • Carla micheline Costa dos santosthomazi 
• Carla milano • Carla Peterossi • Carla regina morais • Carla regina 
rodrigues Gianjacomo • Carla ribeiro Aguiar • Carla rovere • Carla tatiana 
santos sousa • Carla Vieira leite de souza • Carleones dotto Coelmo • 
Carlineudo ricarte Barreto • Carlos A B moreno • Carlos Affonso Vieira • 
Carlos Albeeto de souza Fioueiredo • Carlos Alberto Alves da Cruz • Carlos 
Alberto Americano • Carlos Alberto Capistrano • Carlos Alberto de 
Azevedo • Carlos Alberto de lima • Carlos Alberto de oliveira Pinto • 
Carlos Alberto dos santos • Carlos Alberto Ferreira • Carlos Alberto 
Gregorio • Carlos Alberto Guimaraes • Carlos Alberto lima dias • Carlos 
Alberto lisboa Junior • Carlos Alberto mesquita • Carlos Alberto s santos • 
Carlos Alberto silva • Carlos Alberto spina • Carlos Alberto trematore • 
Carlos Alberto Vergara • Carlos Alonso • Carlos Andre Figueiredo • Carlos 
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Antonio Barbosa dos santos • Carlos Antonio domingues da silva • Carlos 
Antonio Figueiro • Carlos Antonio Firmiano • Carlos Antonio magno 
Barbosa • Carlos Arnaldo Borges de souza • Carlos Arthur tavares • Carlos 
Augusto da silva Bastos • Carlos Augusto de Castro Gallo • Carlos Augusto 
menezes • Carlos Augusto Pinto • Carlos Augusto rabelo • Carlos Augusto 
schmuziger neto • Carlos Bavaresco • Carlos Carrizo Prisco • Carlos Cesar 
Pereira da silva • Carlos Cini • Carlos Cleiton de souza • Carlos da silva • 
Carlos david l esberard • Carlos de Freitas nieuwenhoff • Carlos diaulas 
serpa • Carlos eduardo  marinho Carneiro • Carlos eduardo Azevedo 
domingues • Carlos eduardo de Araujo • Carlos eduardo de Carvalho dias 
• Carlos eduardo do santos • Carlos eduardo F C sant Anna • Carlos eduardo 
Goncalves de menezes • Carlos eduardo Justo Pires • Carlos eduardo lang 
• Carlos eduardo machado • Carlos eduardo magalhaes Freitas • Carlos 
eduardo mariano • Carlos eduardo marson • Carlos eduardo Pereira dos 
santos • Carlos eduardo Quirino simões de Amorim • Carlos eduardo 
ramos Goncalves • Carlos eduardo silva oliveira • Carlos eduardo 
Westrupp • Carlos ernesto de Campos • Carlos escudero Garcia • Carlos 
eugenio de Almeida Brennand • Carlos eurani rodrigues Almeida • Carlos 
Felipe sousa ramos • Carlos Filipe Paula lima • Carlos Francisco de salles 
Junior • Carlos Guiner Pereira • Carlos henrique Bezerra da silva • Carlos 
henrique Carpanesi • Carlos henrique d Pereira de oliveira • Carlos 
henrique de moura silva • Carlos homsi • Carlos humberto tempestini • 
Carlos isac da silva • Carlos issao igarashi • Carlos ivan Contrucci Júnior • 
Carlos Juvencio da silva • Carlos leal Villa • Carlos lopes • Carlos mariani 
Bittencourt • Carlos mendes Pinheiro Júnior • Carlos messias Ferreira da 
silva • Carlos Pedranzini • Carlos Pereira da silva • Carlos ramom ricci • 
Carlos renato silva moraes • Carlos roberto dos santos Pais • Carlos 
roberto Fukumaru • Carlos roberto tenorio monte santo • Carlos rogério 
moreira • Carlos sousa Barreto • Carlos teofilo Walter • Carlos Viana 
Poyares Jardim • Carlos Wilson Anicace do nascimento • Carlota Veronica 
Amaral • Carmecy dantas da Costa • Carmelita  matos de Almeida • 
Carmelita espirito santo • Carmelita reis • Carmem liz terra Ferraz • 
Carmen elvira negrao Ferreira • Carmen lucia Pereira Galido • Carmen 
sanchez Paredes • Carmen silvia sprenger Angélico • Carolina Amano • 
Carolina Araujo • Carolina B B Alonso • Carolina Borelli Bernardo • Carolina 
Carlos  teixeira • Carolina Clemencio santana • Carolina Correia • Carolina 
da Costa teves • Carolina de Albuquerque toscano • Carolina de Biagi 
Pereira • Carolina de mattos lopes • Carolina de Paula Ferreira • Carolina 
emilin reque rossi • Carolina Galan dos santos • Carolina Gancho de 
Almeida • Carolina Guerra martins • Carolina marques noguera trondolle 
• Carolina monserrat Valcarcel Vazquez • Carolina nagata de Cicco • 
Carolina nakano de melo Pereira • Carolina nazoca Andrade • Carolina 
oliveira da silva • Carolina Pedrosa • Carolina Perez Carasco • Carolina 
Prado da silva • Carolina Prado de Azevedo • Carolina rosa dos santos • 
Carolina sanches matos • Carolina santos Beltrao lemos • Carolina 
simone souza Adania • Carolina Volkmer • Caroline Abrahao menani • 
Caroline de Almeida • Caroline delfino medeiros • Caroline dos santos 
Barbosa • Caroline lucente • Caroline luzia Backhaus • Caroline Porto silva 
• Caroline Possao • Caroline tenaglia • Carollina lauriano • Casem mazloum 
• Cassandra F de mello Barboza • Cassia Aparecida lopes • Cassia Aparecida 
Quachio • Cassia ramos • Cassia rita silva da rocha • Cassiano Alves 

Ferreira • Cassio roberto silva de moura • Catarina Akiko tomotani • 
Catarina de nigris del Cistia • Catarine Veloso do nascimento • Catherine 
Barreto • Catherine Potvin • Catia Cristina Pedroso Vilela • Catia reder do 
Amaral • Caueh Perrella • Cayo Cesar Gomes Alburquerque • Cayo di Fonso 
• Cecilia lombardi Faria • Cecilia maria Brandao • Cecília mendes Barros • 
Cecilia thompson • Celeste Aires Ferreira • Celeste Aparecida  da Costa 
Ferreira • Celesti marques dos santos • Celia Ap del medico • Celia Barbosa 
de oliveira • Celia Borges Cardoso • Celia leoni Piraja de sousa • Celia 
maria lucena miranda • Celia maria Pompeu mome • Celia maria sampaio 
eneas • Celia maria Venefrides • Celia marinho ramalho • Celia Pereira da 
silva • Celia regina de oliveira silva • Celia regina Ferreira • Celia regina 
Guedes Frei • Celia regina nascimento Bezerra • Celina Antero Ferreira • 
Celina Castellani • Celina de lourdes dos santos • Celina lagrutta • Celina 
lucia Paula machado rebuffo • Celina maria Vianna de siqueira scaff • 
Celina Peixe dos santos • Celina Pinheiro • Celio Alves da silva • Celio 
Antonio de Barros nori • Celio luiz Pereira • Celio Pedrosa Araujo • Celio 
roberto Pacheco • Celisa Pacheco • Celivaldo do nascimento oliveira • 
Celso de Jesus dias • Celso luiz Biasetto • Celso mendes dos santos • Celso 
rodrigo Galani • Celso santa santa Cruz • Celso simões Alexandre • César 
Abranches Pomin • Cesar Andres Biazon • Cesar Augusto Candido dupim • 
Cesar Augusto mendonca Zambrano • Cesar Augusto rodrigues • Cesar 
Cals Araujo • Cesar da Costa taveras • Cesar da silva Vitoriano • Cesar de 
oliveira • Cesar Fiamenghi • César Godinho Caldeira • Cesar luiz matos 
Fagundes • Cesar roberto Valencia da silva • Cesar sartori • Cesar tadeu 
Carloni • Cesar Uchoa • Cesario rodrigues Araujo • Cezar Umibira lima 
rosseto • Chaiana hermes • Charles lopes de Almeida • Charles Pereira 
mendes • Charles Piemontez ribeiro damasceno • Charles rocha Borges • 
Chistiane maria da silva • Christian Gerber • Christian Poras • Christian 
Zaidan Barone • Christiane Bernardes de Carvalho mello • Christiane 
scabell hohn simoes Barbosa • Christiano Guimarães Fonseca • Christiano 
rodrigues machado neto • Christiano tashiro • Christine Valeria Feldmann 
Kluser • Christoph Gerhard Gross • Christovam leite de Castro Filho • 
Chrystiani matias Caseiro • Cibele Galvani dos santos • Cibele Giuzio • 
Cibele martinez Quilici • Cibele souza dos santos • Cibelle martin de 
Albuquerque • Cicera reis da silva noleto • Cicero Alves de lima • Cicero 
Augusto Wollmann Zandona • Cicero Batista de oliveira • Cicero Costa • 
Cicero Gama Pinheiro de Azevedo • Cicero lozekam • Cicero marcos do 
nascimento • Cicero Ventura da silva • Cicero Vicente da silva • Cidailton 
Jose Pereira de lima • Cidalia de Barros Pinto • Cidinei eduardo Zampoli • 
Cilene Patrício • Cilene ribeiro lima • Cimara rosa da silva • Cinara de 
Almeida Parnagua del santo • Cinara maria Pereira da silva • Cineida 
Aguiar Pereira • Cinesio Gama nacizo • Cinthia Carvalho de Andrade • 
Cinthia Cristina Cenes • Cinthia Quartarolo • Cinthya ramos Amaro • Cintia  
Aparecia da silva • Cintia Almeida • Cintia Andre santos • Cintia Aparecida 
da silva • Cintia Augusto Behs • Cintia Azzolini trovo • Cintia Bezerra 
Gomes • Cintia Cristina ticianeli • Cíntia Gemmo Vilani • Cintia maria 
Carvalmo do nascimento • Cintia mariano damasceno Vicente • Cintia 
mascarenhas da silva • Cintia nunes loureiro • Cintia oliveira Alves • Cintia 
Vaz Cavalcante de Albuquerque • Cipriano reis • Ciro Araujo Vaz • Ciro seiji 
Basso • Ciro torres Freitas • Claire de souza martins • Clara  da Costa 
limeira • Clara maria Paulino Caó • Clara Vaitiekunas • Clarice de Freitas • 
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Clarice Francisca de Almeida • Clarice Pereira Bochembuzo • Clarice 
Poubel Chieppe Poubel Chieppe • Clarisse Abujamra • Clarisse Pellozzo 
Weiderpass • Clau Yoshikawa • Claucia santana dezani • Claudemir 
ignacio • Claudete  Gabriel • Claudete Cardoso Freire • Claudevan de 
Franca torres • Claudia  sanches • Claudia Alves Vieira • Cláudia Amelia 
Fleith • Claudia Angela metgzer • Claudia Aparecida Alves • Claudia 
Aparecida de melo • Claudia Aparecida mariano • Cláudia Arrigo Getschko 
• Claudia Bernardes Barbosa • Claudia Cardoso da silva • Claudia Cintra • 
Claudia Coelho mercadante • Cláudia da Costa leite • Claudia da silva reis 
santos • Claudia de morais • Claudia Gadoti Cardoso • Claudia heloisa 
hallage • Claudia Jacqueline  souza de lima • Claudia lisboa da rosa • 
Claudia lucia Fernandes langoni • Claudia malaco machado • Claudia 
maria Cardoso • Claudia maria da silva • Claudia maria de souza • Claudia 
maria Pereira Paixao • Claudia maria teixeira Bicudo Pereira maldonado • 
Claudia marques Casimiro • Claudia mendes Gama • Claudia Paixao da 
silva • Claudia Pasquinelli Kancelskis mouta • Claudia Pereira • Claudia 
regina Basilio Folietto • Claudia regina Bonfim • Claudia regina Jorge • 
Claudia renata de toledo Alves • Claudia santos • Claudia simone dos 
santos • Claudia souza monti • Cláudia tito Pereira • Claudia Vercesi 
maluhy • Claudia Xavier mauricio • Claudia Zago • Claudilson Cordeiro da 
silva • Claudinei Barbosa luiz • Claudinei Cruz • Claudineia Antonio oracio 
• Claudineia Pereira do santos Cesar • Claudiney Joaquim de Almeida • 
Cláudio Acquaviva • Claudio Bento de oliveiro • Claudio Benvindo de 
medeiros • Claudio Camacho • Claudio Candozim • Claudio Cintra Zarif • 
Claudio de moraes selma • Claudio de santana • Claudio duilio Fragano 
Fragano • Claudio Fernando raimundo Costa • Claudio Francisco da silva 
• Claudio Gomes • Claudio Jorge saba • Claudio luiz Almeida Gomes • 
Claudio marques • Claudio massao makita • Claudio motta • Claudio 
nogueira Cambui • Claudio Palese • Claudio Poyares • Claudio rodrigues 
dos santos • Claudio salvador sanchez Briceno • Claudio szulcsewski • 
Claudiomira Francisca silveira • Claudionor Ferreira de moraes • 
Claudomiro maciel da silva • Claupete dos santos rufino • Clayton Bezerra 
Goncalves • Clayton de matos • Clayton henderson Costa • Clayton luiz 
martins mendes • Clayton silva santos • Cleanto Pereira dos santos • 
Cleber Baldan • Cleber Batista Pereira • Cleber eduardo Varsal • Cleber 
Gomes de Andrade • Cleber Gongalves lino • Cleber leal de Almeida • 
Cleber machado dos santos • Cleber Pereira de souza • Cleberson thiago 
de oliveira maciel • Clebiane dos santos Freitas • Clecio ilson  da silva • 
Clecio silva de oliveira • Cleide lopes dos santos • Cleide Pereira de souza 
• Cleidenice ribeiro • Cleiton Carvalho da silva • Cleiton Goncalves da 
Costa • Clelia Cabral marques da Costa • Clenilson de souza neves • 
Cleomar Jose Goncalves • Cleonice elias da silva • Cleonice elizabete 
Framil Vieira • Cleriston lavarda hernandez • Clerson Jesus Custa • Cleusa 
Carmen de Camargo martins • Cleusa laureano macedo • Cleusa maria de 
oliveira Biazzola • Clezio Aparecido de souza • Clodoaldo lourenco da 
silva • Cloris roxo machado • Clotilde da silva Franco moreira • Clovis 
Alves de lima • Clovis de Almeida • Clovis luiz Vieira • Clovis Pedroni 
Júnior • Clovis radicchi Filho • Clovis rodrigues • Concacao Aparecida 
laudino • Conceicao Aparecida C rodrigues • Conceicao Aparecida Jansell 
maiolino • Conceiçao de maria soares lima • Conceicao de Paula lima 
Ferreira • Conrado Alceste montineri Júnior • Consielia de Almeida • Coraci 

Bispo dos santos • Cosme Antonio novaes • Cosmo roberto roberto • 
Costantino silvino iksilara • Creicileine Albino de oliveira • Crestiane 
Aparecida dos santos leme • Creusa  Benites Goncalves da silva • Creusa 
da Felicidade de souza • Creuza maria da silva nunes • Creuza silva de 
Jesus • Crisneide marcia de souza • Crispim oliveira dos santos • 
Cristhianne Aparecida Berbert silva • Cristian Ferreira de souza • Cristian 
Flavio Coletti • Cristiana Javier Calderon de Albuquerque • Cristiana sant 
Anna • Cristiane Ap França • Cristiane Aparecida  de Barros • Cristiane 
Aparecida  santana motta • Cristiane Aparecida dos santos • Cristiane 
Bonifazi • Cristiane Cardoso santana • Cristiane Chavier • Cristiane de 
Jesus • Cristiane de lima monteiro Goncalves • Cristiane de lima santos • 
Cristiane diniz rodrigues • Cristiane dos santos Pereira • Cristiane 
Goncalves Costa • Cristiane Goncalves ribeiro • Cristiane Grande Jimenez 
marino • Cristiane mestieri de moura • Cristiane ramos • Cristiane ribeiro 
• Cristiane ribeiro Alvarenga Brasil • Cristiane rogerio Carvacho • Cristiane 
souza lima • Cristiane Valdo Parladore • Cristiane Vale • Cristiani moreira 
sivera • Cristiano Batista ribeiro • Cristiano Carmelin roma • Cristiano 
Carneiro Bernuzzi • Cristiano de oliveira Frade • Cristiano de souza Borges 
• Cristiano dos santos • Cristiano Jose santana dos santos • Cristiano 
martins Batista • Cristiano ricardo mendes Gigliotti • Cristiano rogerio de 
Freitas • Cristiano rolemberg Carozzi Aguiar • Cristiano santos • Cristina 
Bonifacio • Cristina Braga de souza • Cristina Cunha Carrieri • Cristina da 
Cruz Calado • Cristina de Andrade • Cristina de Fatima Albano • Cristina de 
oliveira Alves • Cristina de oliveira motizuki • Cristina Giollo Gomes • 
Cristina Gomes da silva • Cristina Jacintho Pacheco • Cristina machado de 
Farias • Cristina machado maher • Cristina maria de Azevedo • Cristina 
maria de omena • Cristina maria reininger • Cristina rodrigues martins • 
Cristina santos rufino • Cristine de Figueredo Fagunde • Cylleneo Pessoa 
Pereira • Cylmar Pitelli teixeira Fortes • Cynthia Costa Pinto • Cyriaco 
Pereira de Carvalho Filho • Cyro soldani • Dacio de oliveira • dagmar 
Penha Ferreira • dagmar Zirbini Brito • daiana Barroso sodre • daiana 
Cristina Ferreira • daiana souza silva • daiane Alves Vila nova rodrigues • 
daiane Cristina Carvalho • daiane elizabeth de lima • daiani Geovanini 
do Carmo leite • dairan da silva dos santos • dalila Fermino dosantos 
nacimento • dalila Jesus mendonca • dalila maria de Almeida • dalira 
maria de Paula • dalmo silveira • dalton hernandez • dalva de souza • 
dalva Gomes da silva Barreira • damiana Barreto Araujo • damiana 
santos domiciano • damiao lima de Jesus • dangelo dailton da silva • 
danie Fabricio Bumaruf Colo • daniel Adler • daniel Aguiar Prado da 
rocha • daniel Alberto eis • daniel Almeida santos • daniel Augusto 
sandrini • daniel Barbosa da silva • daniel Barreto Guadalupe • daniel 
Barros Caetano • daniel Batista serva • daniel Bodo • daniel Brandino 
maia da Paz • daniel Bruno Vasconcelos • daniel Camargo martins Filho • 
daniel Celano da silva Wanderley • daniel Chiarotto • daniel Cunha Gracio 
• daniel da silva • daniel da silva souza • daniel de Jesus • daniel de mello 
Vaz de Almeida • daniel de oliveira • daniel dos santos • daniel Fabiano 
silva • daniel Feltrin Amaral • daniel Fernando Barbosa • daniel Ferreira 
da silva • daniel Figueiredo da silva • daniel Furlan Amaral • daniel Garcia 
souza • daniel Gonçalves lopes ribeiro • daniel irineu santoro • daniel 
Kenneth • daniel leo ouakil • daniel lima de morais • daniel lins de 
oliveira • daniel luiz Vieira silva • daniel machado • daniel marques 
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dourado Filho • daniel mendonca Pimentel • daniel moori • daniel morais 
Angelim • daniel nacarato Grabenweger • daniel nascimento dos reis • 
daniel Paulo  dos santos d-elia • daniel Paulo Botecchia ragusa • daniel 
Pereira Peres • daniel ribeiro da silveira • daniel ricardo rabelo oliveira • 
daniel rocha Pereira Filho • daniel sigulem • daniel simoes • daniel 
soares dos santos • daniel Vanin Gasparetti • daniel Vianna silveira • 
daniel Volatinero • daniel Yohara Barbosa • daniela  Fraile Garcia • daniela 
Arilla silva Araujo Araujo • daniela Campos lopes Pereira • daniela 
Cardoso teixeira • daniela Cassiano • daniela de oliveira Assuncao • 
daniela de santana Abreu • daniela de seixas • daniela Felix da silva • 
daniela Goncalves de souza • daniela Guarnieri • daniela hashimoto • 
daniela levy Predella • daniela maria Fonseca • daniela maria raphael • 
daniela maria sales • daniela marinho marques • daniela Pereira Boaretto 
• daniela Pereira de sousa • daniela regina miranda • daniela riera de 
souza Pinto • daniela sanchez Becalotto • daniela satie nishimura • 
daniela Vargas Ferreira • daniela Veneziani • daniele Bonfim de marchi • 
daniele Campos • daniele Caroline Wehmuth • daniele Cristina Forte de 
souza • daniele da silva Freitas • daniele Fernandes trugillo • daniele 
Ferreira de Campos • daniele Kanashiro • daniele marcolla Fonseca • 
daniele silva de melo • daniele silva maciel taveira • daniele souza 
espindola • daniele stivanin stivanin • daniella Bomfim Viana da silva • 
daniella Fernandes Batista • danielle  ribeiro Ganda • danielle Anhaia 
negrelli • danielle Barreto Araujo • danielle Campos de oliveira e oliveira 
• danielle Cristina dos Anjos • danielle lindolpho de oliveira • danielle 
lopes de Azevedo • danielle mello Freire • danielle oliveira machado • 
danielle souza moreira • daniely Cristine tonelotti • danila silva do 
nascimento Arruda • danile santos silva • danilo Batista de Queiroz • 
danilo da silva mariano • danilo de sando nascimento • danilo dollay • 
danilo Jesus  nascimento santos • danilo Jose Paro • danilo Krauss 
Gongalves • danilo marcon • danilo marques teixeira Pinto • danilo 
napoleao Campos • danilo nogueira • danilo Pereira Wanderley • danilo 
ribeiro • danilo torres diniz • danilo Witzel • dante Arnaes Barbosa 
Baptista da silva • dante emilio ramenzoni • danubia Aparecida de 
matos • danubia Karla silva de oliveira • danuza mendes • darci Correa 
santos • darci teixeira de Cima • darcio sayad maia • dariana luiza  
Crepaldi • dario luiz Jr • dario Pereira netto • darley Ferreira de oliveira • 
darliane Aparecida Brusemide mattos • davi  dotta • davi Alburquerque • 
davi dias defensor • davi lopes de oliveira • davi maciel • davi matheus • 
david Bobrow • david Carlo Almeida Barbato • david de Aguiar Felicino • 
david Faustino da silva • david Francisco de Brito • david Jose de souza • 
david Pereira Caminha • david silva Gomes dos santos • dayana de 
oliveira • dayana silverio • dayane dos santos Pugliesi • dayane teixeira 
nunes • dayse Cristine oliveira Figueiredo • debora Antenor ribeiro • 
debora Aparecida Alves Pereira miranda • debora Araujo teles dos santos 
• debora Bandeira de souza • debora Branco helfstein • debora Caxambu 
• debora Cecilio Chamas • debora Christiane moreira moreti • debora 
Cristina esteves • debora Flores Assis • debora lopes da silva • debora 
loureiro • debora Pereira da silva • debora Plefiken Antones tauares • 
debora sanches Farias • debora Zocatelli Gentil • deborah mendes • 
deborah n napoleao • deborah ribas de Camargo • decio martins • decio 
rodrigues • deisa Prado Abrao • deise Cristina Gomes silva • deise Valeria 

Gomes da silva • deiverson Flausino • delfin donizete de moraes • delize 
h Cardoso mariano • delma marujo ibrahim • delva Petrini de Carvalho • 
demilson sanches • denault  Caron • deniges regis neto • denilson 
moraes de souza • denilson moreira • denilson nardi dos santos • denis 
Ferreira stlva • denis Patrocinio Barbosa • denise Alencar dos santos • 
denise Amorim • denise Azanha • denise Banadio salvia • denise Barbosa 
da silva • denise Barbosa ribeiro Carnaca • denise Barretto • denise 
Brazolim • denise Catto Joia • denise Correa ribeiro Cabanas • denise de 
Castro duran • denise dornela de oliveira • denise Fortes • denise Garcia 
Pereira • denise helena rosa mazzutti • denise lima de Andrade • denise 
maciel de Paulo • denise marcelo Alves • denise maria Cesario • denise 
marque rodrigues neves • denise Pires • denise Ponte marques • denise 
sora • denise tibirica machado • denise Yurie Yamamoto de moraes • 
denisson Flores • denize Aparecida de Andrade • denizete de lima 
dolene • denyse de Fatima lima • deolinda Pereira • deomar socorro 
madureira • depaine Barbara rodrigues Andrade • deraldo Vieira dos 
santos Filho • dermeval Gonçalves • desire luciane dominschek lima • 
desiree Fernanda  de Jesus lopes • desirée moraes Zouain • deusdete de 
oliveira • deuzalina Florencio de souza • devair Gregorio • devandira 
nunes Ferreira • devanir Zacarias duarte • deyse Claudiano Albernaz da 
silva • diana Angelica da silva • diana Cianelli Gabriel • diana oliveira 
Araujo • didgo rodrigo rosa macedo • diego Alexandre  Alves • diego 
Alves Pereira • diego Anunciato lara da silva • diego Augusto nieto • 
diego Bispo de oliveira • diego Brito Peixoto • diego Carlos Glingani 
sebrian • diego Castanho • diego Cazorlla Avila • diego Costa da silva • 
diego Costa Gonzalez • diego Cristiano • diego Fernandes Vicente silva • 
diego Figueiro dias • diego laurence de Goes silva • diego lopes de lima 
• diego machado Carrion serrano • diego novais de oliveira • diego 
Pedrosa Cortez • diego Prince Pasquini • diego selingardi oliveiza • diego 
toledo lima dos santos • dienor Farias da silva • dilma Francisca 
Guimaraes • dilma Pereira de Almeida Cardoso • dilma rodrigues • 
dimalton magalhães Filho • dimas lopes • dina rosa de Freitas • dinalva 
rodrigoes meira • dinaura Jnacio do Veigo santos • diogo  nogueira da 
Cunha • diogo Antonio silveira • diogo Bitiolli ramos seraphim • diogo 
Felix de mendonca • diogo Fernandes de souza • diogo luiz miranda • 
diogo neves marinho • diogo Padilha Penetra • diogo rossi do sacramento 
• diomar Gomes Vieira • dione Pequeno • dionisio da silva Jordao Junior • 
diovanio Januario silva • dirceu Alcantara da silva • dirceu Berezoski • 
dirceu delamuta • dirceu tenan • dirlei Kunzel • diva Ap deberaldini Vaz • 
diva luvizeto • diva Paiva da silva • divanil Aparecida de Jesus • divina 
Aparecida tomaz • djalma Alves do santos • djalma Fernandes lobo • 
djalma Ferreira • djalma Jose Franco dos santos • dolomes Almendro Vale 
• domarcio soares rocha • domenico montalbamo • domingos Barbosa 
de mates • domingos lucio Cancela • domingos ramos de Araujo • 
dominique magalhaes de Almeida moura • domizio lombardi neto • 
donaldo Jorge Ficho • donata Feola Freire • donatas Francisco de silva • 
donato Borregas medeiros • donizete Barnabe Barnabe • donizete Galvao 
de souza • dora elvira  Bottger • doraci domingues da silva Fernandes • 
dorcelina da Conceicao Gonsalves Pinto • doriano  Pulpito • dorival José 
Pinheiro • dorival Jose santos • dorival lopes • douglas  mendes Pereira • 
douglas Alexandre lucio • douglas Amaral leme da silva • douglas 
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Aparecido de Almeida • douglas Araujo soares • douglas Barbosa 
nascimento • douglas da silva Batista • douglas elidio Ferreira • douglas 
Futata okumura • douglas Goncalves Ferreira da silva • douglas Januario 
Goncalves • douglas lima de oliveira • douglas marques da silva • 
douglas mattos lombardi • douglas miyahara • douglas moraes Queiroz • 
douglas nunes • douglas Paulino da silva • douglas tadeu Conceicao 
damasceno • douglas Vier martins • dr. ricardo André de sousa • duglas 
ricardo Guimaraes • dulce helena oliveira sene • dulce maria rosa 
Gualda • dulcenea Pinto da silva • durcelina Justina da Conceicao • durval 
Barosa Junior • durval modesto de oliveira Jr • durval moraes Junior • 
Edberto ronei Pescaroli • edenice Cerqueira dos santos • edenilson 
Ferreira de oliveira • edenilson rodrigues Coelho • edenilson souza 
ribeiro • eder de souza Balfeiro • eder luiz Peres • eder ribeiro Celio • 
ederson tadeu Gomes da silva • edevaldo da silva Barreto • edgar Antonio 
de oliveira Guercio • edgar Aparecido Borges Junior • edgar de souza • 
edgar Fernandes luna • edgar hernandes • edgar rodrigo dos santos • 
edgard P s radesca • edi  Aparecida dos santos deghi • edielson oliveira 
santana • edilaine  Pereira Cazetta • edilaine leao macedo • edilania 
Pereira matias • edilena Aparecida de Brito • edilene Carneiro dos santos 
• edilene Clemente • edilene Pires • edilene rabelo mendonca • edileuza 
machado de oliveira • edilson da Costa machado • edilson diniz da silva • 
edilson lamanna • edilson oliveira • edilson silva Costa • edilson st silva 
novais • edimilson souza Xavier • edinaldo da silva machado • edinaldo 
oliveira santiago • edinalia Xavier da silva • edinalra severina da Cunha • 
edinalva  de oliveira santos • edineuda Cosmo silva • edio Bérgamo • 
edison duarte • edison inacio da silva • edison luis Cioffi • edite miguel • 
edith de oliveira Azevedo • edith lins eto • edith satomi satomi • edivaldo 
Guadanucci • edivania maria da silva • edivania silva santos • edivanira 
dourado • edjane Bastos Belem • edjanio Ferreira dos santos • edjany 
Pereira da silva • edmar duarte Gomes • edmauro Jose da silva • edmilson 
Balduino • edmilson lima silva • edmond Youssef saab neto • edna 
Aparecida de souza Gama • edna dias da silva • edna Goncalves da silva 
• edna Julho da silva • edna lucia de Assis • edna maria Viana • edna 
martins • edna Pierre lira dos santos • edna sanae Gakiyra • edna silva • 
edna sousa lopes • ednaldo Bertino • ednaldo Gomes de lima • edneia 
Gomes • edoberto tadeu Crispim • edson  takashi Yamamoto • edson 
Adilson da Cruz • edson Aparecido rossatto • edson Azevedo Barboza • 
edson Barboza • edson Berthier luciano de Andrade • edson Carvalho dos 
santos • edson Comin • edson Cordeiro • edson Coutinho de Castro lomba 
• edson das silva Barros • edson de lina Alves • edson dias dos santos • 
edson Fernandes lima • edson Ferreira suisso • edson Gomes A silva • 
edson Gomes de oliveira • edson Joao de oliveira • edson Kazuhiro 
irekawa • edson manoel da silva • edson Palmeira dos santos • edson 
Pereira Bueno leal • edson Prudencio de lima • edson roman da silva • 
edson soares • edson tadashi Kohatsu • edson Venancio • eduardo  
Almeida Garcia • eduardo Afonso Arruda Berbel • eduardo Alencar de 
oliveira • eduardo Alves Fadul • eduardo Alves Ferreira • eduardo Antonio 
Fornazier • eduardo Antunes • eduardo Azevedo Alhadeff • eduardo 
Barossi Barossi • eduardo Barretto • eduardo Batista dos santos saigh • 
eduardo Camillo K Ferreira • eduardo Campos silva • eduardo Castro 
Gonçalves • eduardo Chaves • eduardo da silva Batistella • eduardo da 

silva Couceiro • eduardo da silva Flores • eduardo da silveira silva • 
eduardo de matos Garcia • eduardo de souza Arantes • eduardo dos 
santos silva • eduardo ebel • eduardo engelmann • eduardo Felipe de 
Freitas • eduardo Ferreira • eduardo Greco Falchione • eduardo Jorge Ferro 
Junior • eduardo lima silva • eduardo longo • eduardo lourenco • eduardo 
luiz Coimbra • eduardo machado santinon • eduardo magalhães machado 
• eduardo malta • eduardo marques • eduardo munhoz Adao • eduardo 
nahus • eduardo nunes da rocha • eduardo oliveira de moraes • eduardo 
ramos sanchez • eduardo rangel nascimento • eduardo rascio • eduardo 
roberto da silva • eduardo roberto Pessota • eduardo rodrigues de 
oliveira • eduardo santos seles • eduardo silva telles Bicudo do Valle • 
eduardo soderi Curci • eduardo takeo maekawa • eduardo Viana Gonfalve 
• eduardo Vilarinho Bley • eduardo Watanabe • eduardo Zaneski Bagliotti 
• edvaldo de miranda dantas Junior • edvaldo Francisco  da silva • edvaldo 
Goncalves da silva • edvaldo muniz dos santos Filho • edvaldo santiago 
Vieira • egberto Gomes Franco • eidmilson de la Fuente rocha • elaia 
Cristina dias da silva • elaine Aparecida Anselmo • elaine Aparecida 
sabadin • elaine Aparecida santos de souza • elaine Bispo de souza • 
elaine Correia • elaine Cristina  landin de Anjeli lima • elaine Cristina de 
lima • elaine Cristina dos santos • elaine Cristina Fernandes Varella • 
elaine Cristina G  nogueira • elaine Cristina marques • elaine Cristina 
ribeiro Gomes • elaine Cristina silveira santos • elaine Cristina souza lima 
• elaine Cristine  Fraga Bezerra dos reis • elaine Cristine Proenca Pereira 
nogueira • elaine Cutis Goncalves • elaine d`Avila ortiz Correia • elaine da 
silva oliveira • elaine Goncalves de Carvalho • elaine Guimaraes de Araujo 
dantas • elaine mara  ribeiro • elaine menezes da oliveira • elaine moraes 
sousa • elaine nescimento dos Antos • elaine Prado martins • elaine 
regina Alves Pereira silva • elaine soares souza • elaine tatiana santos 
Aichapa • elaine Veloso Alves dos santos • elder Carrilho • elen Candido 
Goncalves • elen Couto Candido salles • elen Cristina nobrega Baiao • elen 
mary Anne de oliveira • elenice Cordeiro Feitoza • elenice da silva solla • 
elenice dantas de souza • elenice de lima • elenilda Carla do nascimento 
• eleziana Gomes da silva • elfa martins • eliana Antonio • eliana Castro 
dos santos Bondezan • eliana Crictina Alves de olivgira • eliana da silveira 
Cruz Caligiuri • eliana ines da silva • eliana marcondes Pralon • eliana 
Passos da silva Bragato • eliana Penteado rachel • eliana Pereira de 
Castro Bezerra • eliana Prado dos santos • eliana silverio • eliane Aparecida 
dos santos • eliane Araque dos santos • eliane Basto Figueiredo • eliane 
Beatriz santos santos • eliane de Campos rodrigues • eliane Ferreira da 
Cruz • eliane Gilgen • eliane Gomes da silva • eliane mariza de moraes 
nascimento • eliane moraes Avino toda • eliane nani Pedro • eliane Paiva 
de Araujo • eliane Pires • eliane rangel Bizudo • eliane rios Antonio • 
eliane rocha lopes • eliane Vecchiarelli • eliani Garcies Choti • eliano 
Celestino • elias Amelio dos santos • elias Brito dos reis • elias de souza 
Bertunes • elias dos santos moura • elias Felix lourenco • elias Finkelstein 
• elias l Glik • elias magalhaes • elias schmitz Junior • elias silva de lacerda 
• elias straioto • elie Wahba • elielson Passos ramos • eliene Vilanova de 
souza • elieser leao • eliete maria de oliveira Campos • eliezer Francisco 
de Carvalho • eliezer tavares • elijane de Jesus nantes Coelho • eline 
Florencio Pinto • elio luiz Patrício • eliomar de Jesus macedo da silva • 
elisa Kazue Kobashi • elisa marussi • elisa rios • elisa satie sed • elisabete 
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lourengo Frankiw • elisabete silva • elisabete Vicheti • elisabete Zampieri 
• elisabeth Abduch • elisabeth Gomes de melo • elisabeth thomas silva 
moith • elisangela Aparecida Borges souza • elisangela Brentari • 
elisangela Costa • elisangela messias lucas • elisangela Paulino da silva • 
elisangela Pereira • elisangela silva de oliveira • elisete Passos de Almeida 
• elito dourado de sena • eliton Cesar Claro Xaver • elivanio ribeiro de 
souza • eliza tanaka • elizabete Casimira • elizabete de oliveira Campos • 
elizabete Gomes de Gouveia roldão • elizabete ribeiro • elizabete 
ribeirodias • elizabete soza • elizabete sueli dos santos • elizabete Vieira 
da Cunha • elizabeth  del rosario reyes Galaz • elizabeth  tavares dos 
santos • elizabeth Alves Felipe ramos da silva • elizabeth Andrade de 
oliveira tardim • elizabeth Bueno da silva • elizabeth deveze siqueira • 
elizabeth Gomes • elizabeth leite Polizzi • elizabeth naomi Yoshii • 
elizabeth souza Apolinari • elizabeth souza neris • elizabeth Zollinger • 
elizabethe Agostinho • elizangela maria da silva • elizangela souza silva • 
elizete de souza silva • elizete Perussi • elizeu da silva oliveira • elizeu 
oliveira Guirra • elizev santos Cunha • elizio Veiga Giraldez • ellen Alves 
raimundo • ellen Cristina dos santos • ellen teles menezes • elly Pinatel • 
eloisa Previatto Caraca • eloiso soares diniz • elsa  ligia de moraes Klegen 
• elso Guilherme Bolzani • elson de souza silva • elton Braga de souza • 
elton Carlos dos santos • elton da Paz mendes • elton de oliveira soares • 
elton duarte de Freitas • elton souza Abade • elton teodoro Alves • elvio 
Agnelli • elvio lupo Júnior • elvis inacio de oliveira • elvis tamborino Caires 
• elza Carmen Pisciottano Pisciottano • elza Correia lorenzetti • elza 
omeyo sumida • emanuel luiz lariguet Beltrame • emanuel oliveira lima 
• emeli martins rosa • emerson Brazilino lemos • emerson Fernandes 
Belo • emerson Gomes da Costa • emerson Gomes ikuno • emerson morais 
• emerson moura dos santos • emerson Parecy • emerson Pereira martins 
• emerson soares Carneiro • emerson stevanato • emersow rosa de Arajo 
• emilene de Campos • emilia  ribeiro • emilia Yoshiko sato • emilio 
Boyago Jardim • emilio Carlos Cadenazi Jr • emilio Cesar Parmeggiani • 
emmanoel da Costa silva • emmanuele silva salvador • eneida  Avila • 
enio de Jesus lima • ênio meinen • enir de souza lima • enock mauricio 
da silva • enoque Batista Gomes • enoque Jose de heireles • enoque 
marcio Fonseca Freitas • enrico  Piero lenzi • enrique Judas manubens • 
eny Cristina diniz Canet • epitacio mendes • eran shlomo Bem haim • 
erasmo Ferreira da silva • ercilene rosa leandro • eretuzia Alves santana 
• eric Antenussi • eric Costa oliveira • eric oliveira de lima • erica Aparecida 
Correa Pereira • erica Bagnara de Campos • erica Brandini Barbagalo • 
erica Campanela Bastos • erica Cristiana Alonso • erica Cristina matusita • 
erica da Costa Bella martini • erica da silva moreira Ferreira • erica de 
souza silva • erica isaura Campos soares da silva • erica lui reinhardt • 
erica macedo de souza • erica magda marques dos santos • erica martins 
Valle • erica moutagnoli • erica rodrigues salomao • erica saito • erich 
Baumeier neto • erick da Costa lima • erick rogerio • erico G mendonga 
sanches • erik etsushi miyashita • erika Alessandra Conceicao • erika 
Aparecida lacreta de toledo • erika Chinen monaka • erika de Fatima 
Barbosa • erika de Freitas • erika Fernanda souza • erika Pereira de 
Almeida • erika Pereira de Jesus • erika Pinho de oliveira • erika soares 
raica • erika Xavier Pinheiro • erinaldo Antonio da silva • erinaldo dos 
santos Aquino • eritusa Andrade miguel Andrade miguel • erli Antonio 

santiago • ermanio Ap de Brito Batista • ermelinda silva lobato • ernane 
escanhoela dos santos lima • ernani Alves da silva Fialho • ernani melo 
Júnior • ernestino Alves mascarenhas Junior • ernesto dos santos • 
ernivaldo Pereira oliveira • eros maroni • esdras del soli das dores • esdras 
Pereira de oliveira nascimento • esmeralda Goncalves torres • estela 
maris Bernardi • estela moreira Pimentel • estela Perweieff de souza • 
estelita Belo da silva Carneiro • estelle Bally • ester Correia sarmento rios 
• ester Jihye lee • estevam  Cristovao Gomes • etevaldo rodrigues da silva 
• ethienne Gaiao de souza Paula • euclides de Paula Araújo • euclimar 
rodrigues • eudes Almeida martins • eudimar souza da Costa • eugenia 
Abrahan teixeira Pinto • eugenia Kourkounakis • eugenia monica rituo • 
eugênio Parasmo • eunice Almeida souto • eunice Aparecida Bianchi 
Galati • eunice da silva • eunice maria de Jesus santos • eunice maria 
Fernandes Personini • eunice reis de oliveira • eunice tavares de toledo • 
eurico Fernandes rocha • eurico sussumu saruhashi • euripedes Goncalves 
de sousa • evaldo silva Gomes • evandro Augusto Bottaro • evandro 
Barros • evandro Bittencourt Cruz • evandro de Fiqueiredo Quinaud • 
evandro Jose da silva • evania Cecilia dourador • evaristo Geovannetti 
netto • evelim maria Fuquim Garcia • evelin duarte Assis • evelin rodrigues 
dos santos • evellin delbone elias • evellyn rojas • evelyn olimpio dos 
santos • everlaine Coelho da silva • everson teixeira maciel • everton 
Bianchini • everton emanoel miranda da silva • everton Junqueira da 
silva • everton souza Castro • everton thomazi Pereira • everton Vitor 
macedo da silva • ewerton Clayton Aguiar • ewerton rabello da Boa 
morte neto • ezio molina • ezio raimundo de Andrade • Fabiana  Coelho 
Gama de Florio • Fabiana Auxiliadora souza • Fabiana Carvalhaes • 
Fabiana Coimbra servilha • Fabiana Cristina orlic • Fabiana da mata Vieira 
• Fabiana de Carvalho rodrigues • Fabiana de souza • Fabiana do salva 
soares • Fabiana estela da silva Yamana • Fabiana Fachim Fachim • 
Fabiana Francisco da silva • Fabiana Guardao silva • Fabiana hoffmann • 
Fabiana maria Burin • Fabiana maria da silva • Fabiana mendes Pereira • 
Fabiana Percira da silva • Fabiana Pereira dos santos • Fabiana rocha • 
Fabiana rodrigues Almeida • Fabiana rodrigues Camboim • Fabiana 
soares de Araujo • Fabiana Vicedomini Coelho • Fabiana Yamamoto souza 
• Fabiane Astolpho • Fabiane tavares Batista • Fabiano Alessander de 
oliveira • Fabiano Alves • Fabiano Bonfim da Cruz • Fabiano de Aquino  
martins • Fabiano de Araujo mendonca • Fabiano de oliveira Gabaron • 
Fabiano Penha da silva • Fabiano ruiz • Fabiano santos da silva • Fabio 
Alessandro de Faria • Fábio Alexandre Gomes • Fabio Alexandre serafim 
da silva • Fabio Alves Ferreira • Fabio Angelo de Castro lino • Fabio 
Aparecido de lima • Fábio Archilha • Fabio Arruda • Fabio Augusto Alves • 
Fabio Azevedo Paes • Fabio Barbosa da silva • Fabio Barbosa dos santos • 
Fabio Bernardo leite • Fabio Biscegli Jatene • Fábio Ceconello • Fabio 
Cristiano Faria melo • Fabio da Conceicao Araujo • Fabio de Araujo 
monteiro • Fabio de moura Garcia reyes • Fabio de oliveira Vilao • Fabio de 
sousa lima • Fabio desideri Cantinho silva • Fabio dos santos oliveira • 
Fabio dos santos spavieri • Fabio etori Campani • Fabio Ferreira de Jesus • 
Fabio França rocha • Fabio Gavioli • Fabio Godoi miranda • Fabio Guilherme 
Pini • Fábio henares Valentini • Fabio izidio da silva • Fabio Jr dos santos • 
Fabio lamattina Cecilia • Fabio levi Quintino • Fabio lopes de morail • 
Fabio luiz dias Pereira • Fabio luiz manso • Fabio magalhaes monteiro • 
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Fábio manoel de morais Preto • Fabio masuda totis • Fabio mendonca da 
silva • Fabio monteiro de lima • Fabio moura duarte • Fabio onuma • 
Fabio Pereira dos santos • Fabio Pietro Paulo • Fabio ricardo Kabakian • 
Fabio roberto Anjos da silva • Fabio rogerio da-silva • Fabio santiago 
Alves • Fábio seabra • Fabio silva lima • Fabio silva ribeiro • Fabio silveira 
lucas • Fabio tobler Brant de Carvalho • Fabiola Basilio Cassemiro • 
Fabricio erik de Araujo • Fabricio mortari e silva santos • Fabricio Palmares 
• Fabricio seije seki • Fadio higashioka • Fadlo eduardo haddad • Fahimi A 
Bidaud Bedran • Faouzi A Araiji el Jitani • Fatima Abe satiko • Fatima 
Cristina Costa de Jesus • Fatima lourdes odoni • Fatima regina dias de 
oliveira • Fatima regina dos santos • Fatima regina mariano • Fátima 
regina Vieira Aversari • Fatina de mello • Fausto Yasunoto Araujo • Felipe 
Alves Correia de Abreu • Felipe Alves teixeira • Felipe Apdo medeiros da 
silva • Felipe Augusto  Firmo Bistafa • Felipe Baumgart • Felipe Campardo 
• Felipe Carmona Cantera • Felipe Correa leocata • Felipe Costantin • Felipe 
de oliveira Fernandes • Felipe de oliveira Wertheimer • Felipe de souza 
Antoniette • Felipe duarte Ferreira • Felipe Faiasca de Jesus • Felipe 
Fantucci • Felipe Gouveia esteves • Felipe Gustavo robles • Felipe luiz 
Falcao rodrigues • Felipe makoto Uehra morato • Felipe melo • Felipe 
mendes Gonzalves • Felipe monteiro dos santos • Felipe moraes Aneas • 
Felipe moura • Felipe Pereira • Felipe Piorkowsky lourenco dos santos • 
Felipe Piovezani marcondes teixeira • Felipe Pissara Quinta • Felipe rios 
ribeiro • Felipe rolim Pellissari • Felipe romualdo lirancos • Felipe santo 
luque • Felipe savariego Vilasboas • Felipe teixeira • Felipe theochrides 
oricchio • Felipe tostes melo • Felippe Wagner • Felix orlando Arrascaeta 
Junior • Fellipe najar Gelmine • Fernanda  maria Gaspar • Fernanda 
Amado Ferreira • Fernanda Aparecida Alves lima • Fernanda Aparecida 
dias de souza • Fernanda Belizario silva • Fernanda Benatto torres • 
Fernanda Christovao onishi • Fernanda Coelho Caldas • Fernanda 
Cortonesi marry • Fernanda Cristina Cervantes tamaura • Fernanda da 
Cunha Correia • Fernanda de Aguino Guedes Quintella • Fernanda de 
Andrade • Fernanda de Fatima da silva • Fernanda de oliveira martins • 
Fernanda de seixas Benichio • Fernanda dias • Fernanda emanuelle 
Almeida Castro • Fernanda Grosso ribriro • Fernanda matias • Fernanda 
mendes • Fernanda mokdessi Auada • Fernanda munuera nunez • 
Fernanda Pires merine • Fernanda ribeiro rosa • Fernanda ricardo Villas 
Boas • Fernanda rodrigues de oliveira • Fernanda sanches Valentin • 
Fernanda santos oliveira • Fernanda satie nakashima • Fernanda schmarz 
• Fernanda silene Cury • Fernanda soraia Pacheco Costa • Fernanda Vieira 
Caetano • Fernanda Visciani • Fernandes Veiga • Fernando  Calheiros de 
lima • Fernando  marin hernandez Cosialls • Fernando Aguiar • Fernando 
Alves • Fernando Amaral Quental • Fernando Antonio Chacon riquelme • 
Fernando Antonio domingues Guerra • Fernando Augusto Barone • 
Fernando Augusto da silva • Fernando Augusto oliva • Fernando Ayres 
netto • Fernando Barbosa da silva • Fernando Bezerra de Brito • Fernando 
Calix Coelho da Costa • Fernando Calixto nunes • Fernando Carlo Vedovate 
• Fernando Castanho de lima • Fernando Cesar  de souza • Fernando 
Cesar marques da silva • Fernando Costa spuri lopes • Fernando da rosa 
marros • Fernando damata Pimentel • Fernando de Jesus troeira • 
Fernando de sousa • Fernando dhelomme Filho • Fernando donadelli • 
Fernando dos santos • Fernando esteves neto • Fernando evangelista da 

silva • Fernando Ferreira Cavalieri • Fernando Freitas Alves • Fernando 
Gomes da silva • Fernando henrique de souza macedo • Fernando 
henrique Pereira de morais • Fernando José Frigo • Fernando laurentino 
de meno • Fernando leonardo Pessoa spinetti • Fernando martins Bonani 
• Fernando mascarenhas moreira • Fernando moraes matos • Fernando 
Panelli • Fernando Pons da silva • Fernando Prado Afonso • Fernando 
Proença de Gouvea • Fernando ramaho Paranhos • Fernando rebouças 
stucchi • Fernando ricarte da silva • Fernando roberto dupke • Fernando 
rodrigues Bezerra do nascimento • Fernando rogerio do Carvalho • 
Fernando severino do nascimento • Fernando silva • Fernando tadeu dias 
• Fernando Veles • Fernando Zacharias • Filipe Augusto rodrigues lima • 
Filipe nascimento nogueira • Filipe santarem morassi • Filipe troncoso 
Candia • Filipi diniz silveira • Filippe Cheida Vieites • Flavia  regina souza 
da silva • Flavia Ayres loschi • Flavia Barral evangelista • Flavia Bernachi • 
Flavia Berown de morais • Flavia Castro silva ezequiel • Flavia Cristina 
soares dos Anjos • Flavia Cunha soares • Flavia donini dos santos • Flávia 
Fernandes rizzo • Flavia G Braga Guimaraes • Flavia Gobbin • Flavia naomi 
Ueda • Flavia oliveira • Flavia Parno • Flavia raquel mateus dos santos 
silva • Flavia soares Gageti • Flavia Umeda • Flavia Veronica do Amaral • 
Flaviane Flor de Faria Freitas • Flaviane maria melo silva • Flavio  martis 
dos reis • Flavio Afonso  Feitoza • Flavio Augusto da Cunha • Flavio 
Augusto de souza Berchez • Flávio Augusto teixeira ribeiro • Flavio 
Avelino da rocha • Flavio Baroni • Flávio Bauer • Flavio Camilo silva • 
Flavio damha • Flavio de Paula Goncalves • Flavio domingos • Flavio 
Furguim • Flavio Guazzelli dos santos • Flavio matos da silva • Flavio r B l 
P Correa • Flávio riffel schmidt • Flavio roberto Arruda • Flavio Victor • 
Flavio Vieira • Flavio Vinicius oliveira Coelho • Flavio Zanacoli Bitencurt • 
Floriano leite de souza • Florice Pereira de oliveira • Florisvaldo sousa 
serra Fonsseca • Foberta machado Cury • France Jorge ramos da silva • 
Franceilton dos santos Arruda • Francesco del Giudice • Franciawgela 
moraes monteiro • Francilene do nascimento souza • Francima divina da 
silva stroisch • Francina Gargiuliuli • Francine de Cassia rondini da silva • 
Francineide Alves da silva • Francis takae mendes silva • Francisca 
Aurenice Amaro da silva • Francisca Auxiliadora de souza • Francisca da 
Conceicao • Francisca de souza Andrade • Francisca emanuele rodrigues 
Barbosa • Francisca lourenco de oliveira • Francisca luzinete dos Anjos • 
Francisca maria de moraes • Francisca Pinto Corrêa ticianeli • Francisca 
rosiane Pereira rocca • Francisca Valda da silva • Francisco  hynnis de 
souza e sautos • Francisco Adalberto • Francisco Alves da Costa Junior • 
Francisco Antonio Bagliotti • Francisco Antônio Bianco neto • Francisco 
Arena romanato • Francisco Barreiros lemos neto • Francisco Blasi Junior 
• Francisco Carlos Augusto marcelino Junior • Francisco Carlos Camargo • 
Francisco Carlos Ferreira • Francisco de Assis Jorge monteiro Pedreira • 
Francisco de Chiacchio neto • Francisco dos santos Passos • Francisco 
eduardo Parada • Francisco Fernando marques Guasco • Francisco 
Gonzalez • Francisco helio inacio de lima • Francisco Jose da silva • 
Francisco Jose esteves nascimento • Francisco Jose lourenco • Francisco 
Klatil neto • Francisco leonardo da silva ruiz • Francisco lourenço santos 
neto • Francisco manoel holanda • Francisco maria Andre • Francisco 
mauricio Almeida Brito • Francisco nascimento • Francisco Pomponet de 
Freitas • Francisco ramos de Araujo Costa • Francisco roberto dos santos 
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• Francisco santos de oliveira • Francisco silva • Francisco sirino santosi 
neto • Francisco soares de Araujo • Francisco tarcisio da Franca Crispim • 
Francisco Valentin da silva • Francisco Vilmar Fermino • Francisco Virgilio 
Crestana • Franco Basaglia Cezario • Frank Figueira Colatto • Franklin 
martins ribeiro • Fransergio Perini de oliveira • Frasmo Bessa Fernandes • 
Fred rodriguez menejel • Frederico Augusto  mazzocca lopes rodrigues • 
Frederico Jose humberg • Frederico monacci Cerutti • Frederico Pires 
siqueira • Friedrich martin Johannes Geller Geller • Fukuko Kouyama • 
Fulvia leirner • Gabriel Albuquerque de sousa • Gabriel Alves rodrigues • 
Gabriel Andrade salles Brasil maia siqueira • Gabriel Campos monteiro • 
Gabriel da silva martinez ribeiro • Gabriel de Freitas • Gabriel de oliveiro 
rodrigues • Gabriel eduardo reyes • Gabriel Grubba lopes • Gabriel heck 
• Gabriel Jorge Ferreira • Gabriel luis Cocco nunes • Gabriel ortega Arsa • 
Gabriel Pafhael do rosario • Gabriel Pomerancblum • Gabriel Pugliese 
Cardoso • Gabriel ribeiro de Almeida • Gabriel souza matos • Gabriela 
Gentil Belutti • Gabriela lopez Jorge • Gabriela moraes Brotto • Gabriela 
neves meira • Gabriela niceia moura santos • Gabriela oliveira • Gabriela 
oliveira Arruda • Gabriela ostronoff • Gabriela resende de Almeida • 
Gabriela rodrigues dos Jantos • Gabriela Villar de souza • Gabriela Zanin 
• Gabriella reis de oliveira • Gaida dos reis moltini • Geania maria lima 
Ferreira • Gedeilson Fernandes Calos • Gedeon  rodrigues Ferreira Filho • 
Geisa Correia Barreto • Geisy emiliana mauricio • Gelson Jose Jacobuci • 
Gelson soares Junior • Genario Ferreira • Geneci Azambuja Gondim • 
Genilza de souza sena • Genival Campos silva • Genny mortago • George  
de Jesus Jardim • George Augusto Garcia martinez • George Cerqueira 
santos • George egydio souza souza • George Gomes da silva Junior • 
George mavroucakis • George Zausner • Georgia de Biazzi • Geovani 
Pereira Alves da silva • Geralda Guimaraes teixeira • Geralda tavares 
Batista • Geraldino Ferreira da silva • Geraldo  nunes de souza • Geraldo  
Pereira mont-Alvao • Geraldo danzi salvia Filho • Geraldo Gomes dos 
santos • Geraldo noberto Ferreira • Geraldo severino do nascimento • 
Gerard loeb • Germain Andrade silva • Germano Fernandes oliveira • 
Gerson Ajala dourado rodrigues • Gerson Aparecido Gonçalves de 
Almeida • Gerson Carrer • Gerson eli santos • Gerson Felisardo • Gerson 
lopes de Araujo • Gerusa santana Alves • Gesica doo santos ramos • 
Gessarky Garcia de lima • Gessica soares Barreto • Gessica Ventura 
Garbosa • Gessika Pollon Puerta sabio • Getulio Ferreira dos santos • 
Gheysa Fernanda de sousa silva • Giane eller Costa • Giane santos souza 
• Giane silva tanganelli dias • Gianfranco Zampieri • Gilberto Antonio de 
souza • Gilberto Antonio duraes • Gilberto Barbara • Gilberto Barros de 
lima • Gilberto Caravaggi • Gilberto Cipullo • Gilberto Costa Alves • 
Gilberto de Castro • Gilberto nonato Ferreira • Gilberto odorico Forato • 
Gilcimar Frank lira • Gilda maria Bueno • Gildasio Ferreira da silva • 
Gildeon Aquino de Almeida • Gilma teixeira leite Camargo • Gilmar de 
Almeida Gil • Gilmar Gomes da silva • Gilmar machado silva • Gilmara 
Bonito Franca da silva • Gilmara de oliveira Aguilar • Gilsom oliveira • 
Gilson Clovis Francisco • Gilson de souza • Gilson Fernando silva • Gilson 
Gomes de Carvalho • Gilson leme de oliveira • Gilson Peverari simoes • 
Gilson silva lopes • Gilvana da silva matos • Gilvane Gomes dos santos • 
Ginaldo Alves da silva • Gino Cesar trufelli • Ginovaldo  santana silva • 
Giorgia de lima sena • Giovana Aparecida Fernandes • Giovana Cardoso  

de oliveira • Giovana medure iwamoto • Giovani navarro martins • 
Giovani Pavan • Giovani toreti rocha • Giovanna Favero defonso • 
Giovanna Pego • Giovanna Pisanelli de oliveira • Giovanni Guimarães 
Barboza • Giovanni sebastiano Crisi • Giovanny Valencia Cottes • Girlene 
Aparecida d Bogas • Gisane Faria novaes • Gisela turchetti de Almeida • 
Gisele Aparecida rip • Gisele Aparecida teixeira • Gisele Bianca santos 
Araujo • Gisele Condez de sa dos santos • Gisele Correa • Gisele de Abreu 
russano Barbosa • Gisele de santana • Gisele dias Bernardino • Gisele 
Goncalves Borges • Gisele maria ernesto da silva • Gisele mello mendes da 
silva • Gisele Patricia de Almeida rodrigues • Giseli C. m. massimino • 
Gislaine Cristina de Carvalho • Gislaine Pinheiro da silva Batista • Gislaine 
santos lagos • Gislane rodrigues mendes • Gislayno Figuciello monteiro 
da silva • Gisleide dantas da silva • Gisleine Guedes Carrenho • Gisleine 
rosa Bucheroni • Gislene Aparecida tatimoto • Gislene souza Pereira • 
Giuseppe oliva • Givanildo Francisco da silva • Gladis maria hanaver • 
Gladys Francisco rodrigues • Glafira Galuani de Queiros • Glauber Albieri 
Vieira • Glauber Chamone esteves • Glauber renato Colnago • Glaucia 
Aparecida Barbosa • Glaucia oliveira neris do santos • Glauco Fernando 
Castilho • Gledson silva deziatto • Gleice medezani da silva • Gleicimary 
Aparecida de lima • Gleidson marques de Carvalho • Gleidyson de souza 
silva • Glenda elizabeth Benbow Veas nunes • Glenio melo machado • 
Gleyce ramos lopes • Gliana sato • Gloria dias • Gloria dione nunes do 
nascimento • Glynne Williams de Albuquerque mello • Grace melo de 
moraes • Graciela  Feliciano Alves • Gracilene dos santos • Graliela leal 
martins • Grasiele Carolina olivera da silva • Grasiele merighe Carara • 
Graziela da silva • Graziela Fernanda Batista • Graziela tessaria • Graziella 
Arantes hupertz • Graziella Beting • Graziella Ferreira dos santos • 
Gregorio Fernandes Assis silva • Greice Paim de Alencar • Guilherme 
Adalto Fedozzi • Guilherme Bellia monteiro • Guilherme Cavalcanti • 
Guilherme Cicero de lima • Guilherme Correa marson • Guilherme Costa 
de Franca • Guilherme da silva Guerreiro • Guilherme henrique stroeder 
martins • Guilherme Konrad Bantel • Guilherme lima • Guilherme lima 
de melo • Guilherme momesso • Guilherme Qualho de oliveira • 
Guilherme roberto dorta da silva • Guilherme rossi • Guilherme silva 
Araujo • Guilherme souza Borges • Guilherme teixeira rodrigues da silva 
• Guilherme Ulliana Viera de Albuquerque • Guilherme Vidigal Andrade 
Goncalves • Guilherme Zambrana toledo • Guillermo raul Fernandes d 
oliveira • Gunnar Pezzotti david • Gustavo  hernan Ciancaglini • Gustavo 
Andalaft • Gustavo Andre Ferrari • Gustavo Cultri skrotkzy • Gustavo da 
Costa Basso • Gustavo de toledo tsukamoto • Gustavo dobkowski longo • 
Gustavo duarte nori Alves • Gustavo Giorgi • Gustavo henrique machado 
de Carvalho • Gustavo henrique stramondinolli • Gustavo lillo de oliveira 
• Gustavo luis mandler • Gustavo marcelo Vinent • Gustavo marcolino 
nogueira • Gustavo moura • Gustavo nieto • Gustavo Peixoto santana • 
Gustavo romero Viscaino • Gutemberg rodrigues Pires • Guy Almeida 
Andrade • Haakon lorentzen • hamilton Alves dos santos • hamilton Jose 
oliveira • hamilton simao dos santos Filho • hamilton skromov medeiros 
• hamurabi santiago • handerson mendes lima • harly Wenzel mendes • 
haroldo Antonio Antunes • haroldo taurian Gasiglia • haroldo Wilson de 
mello • harta de Jesus silva • hayssa marques de Freitas Freitas • hebert 
teixeira • heberton Cristiano domingues • hedmar souza Bispo • helcio 
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Alcides nose • helder rodrigues da Cunha soares • helena Ggi Pcia Vial • 
helena irady sibylla Pires • helena Kimie matsuo • helena maria lopes 
Pereira • helena rossi • helenice silveira • helenilza Paulino • heleno Jose 
da silva • heliane oliveira santos • helio Canhatto • helio Fugnoli neto • 
helio Gama Faria Filho • helio miasato • helio nogueira Franca • hélio 
ramos domingues • helio roberto reitano • helio toscano • hélio Vasone 
Júnior • helir serralvor • helizabeth Vega Fernandez • hello de tilio torreti 
• hello m nichioka • helmo Joacir da silva • heloisa Carbonari Freire Braga 
• heloisa Franco da silva • heloisa Garcia Claro • heloisa helena Bonturi • 
heloisa helena silva de oliveira • heloisa medeiros Costa • heloisa 
Paschoal Gualtieri • heloisa Pereira tessler • heloisa ramos • helton Akio 
miyata • helton nei Borges • heneide teresinha   de Freitas sgarbi de lolo 
• henri Philippe reichstul • henrique A P de lucia • henrique Almeida 
Prado • henrique Bertholino mendes dos santos • henrique Cambiaghi • 
henrique Cardoso Vieira • henrique Floriano • henrique hebeler neto • 
henrique J nagano • henrique Klieger • henrique lima de oliveira • 
henrique moshida Peixoto • henrique mouawad • henrique nascimento • 
henrique Pedro de menezes • henrique ribeiro Filho • henry douglas luiz 
da silva • henry Kiyoshi oyagawa • herbene Batista de oliveira • heribert 
Vicente Bastos • heriberto Antonio Giannasi • heric steinle • hermelina 
Augusta Pereira da silva • hermelinda Freitas Pereira • hermes de oliveira 
silva • hermes dos reis Cheles do nascimento • hermilo Guilherme melro 
Pecego • herminio Belinato • hernane etelvino Carvalho • hertz luiz de 
macedo Fontes • hevellyn silva santana • heverton Xavier da silva • higor 
moritz • hilario Joaqes Junior • hilary A rodrigues • hilda  Petinati 
Cocolichio • hilda lucia dos santos • hilda maria Francisca de Paula • hilda 
rego Cajade • hilda strenger ribeiro • hilson Candido • hilton Gomes dos 
santos • hitomozi hosi • hoiti minami • homero dos santos Barbalho • 
homero Fonseca • horacio Antonio de oliveira • horacio rezende Pereira • 
hugo Cesar macedo • hugo daniel Barone • hugo Jucelys lima dos santos 
• hugo lopes mendonca neto • hugo o Brodskyn • hugo soares Quirino • 
humberto  Parini Junior • humberto Abrahão Junior • humberto Ferreira 
neras • humberto Gava • humberto Geraldo Pereira • humberto targino • 
humberto Vignatti de Assis silva • Ianara Alvarez • ianelise dias de 
oliveira • iany lemos Barbosa • iara dialetachi Francisco Francisco • iara 
reis • ibirapuan santos sa • ibrahin João elias • ida Bortolini • ida Kaizer • 
idacir Guimaraes dos santos • idalegugar Fernandes e silva • idalice 
Avelino Gomes • idalina Pinheiro • idene Alves Feitosa • ieda Cristina da 
silva • ieda maria monteiro • igor Giroldo • igor ivan da rosa lopez • igor 
mello maloid • ilaine Varjao ribeiro • ilana Wilder • ilda Frazao Klein • ilka 
saito millan • ilmar Ferreira silva • ilpeu Cordeiro do santos • ilton toshiaki 
hanashiro Yogi • ina Bruhmuller • inereide lourdes Garcia • ines Barbosa • 
inge Biernath • ingo Ploger • ingrid Brizotti • ingrid emma Xavier leite • 
ingrid mendes Garcia moraes • ingrid silva de Franca • iolanda Costa de 
matos • ione Alves de Carvalho • ione Ap rodrigues de souza • ione maria 
Ferreira • ioneda Alves de souza • ionice Zucolar • iorrana monteiro de 
oliveira • iracema Carbonari oliveira e silva • iracema de souza moraes • 
iracema Porgira Brito Brito • iraci Brecho Bonifacio • irani santana • iranice 
marques de oliveira • irene  Kazuko Kudo • irene Ang • irene reinhold • 
irene semczuk • iriane Andressa martinez rebolo nogueira • irinete Vieira 
Amaral lopes da silva • irineu Paulussi • irineu Perin • irineu santana 

meira Filho • irisvam sebastiao de oliveira • irma di Giovanni Aranha • 
isaac da silva lopes • isaac de Andrade • isaac rodrigues santos • isabel 
Baiao Vargas • isabel Clapisbello • isabel Cristina da silva • isabel Cristina 
do nascimento Bueno • isabel Cristina elias Carvalho • isabel Cristina 
smith • isabel de Jesus silva • isabel diana sousa de Aquino • isabel leite 
hertz • isabel mendes Antonio • isabel Paulino da Costa • isabel sampaio 
Bernarde • isabela Braga • isabela Parreira • isabela ribeiro de Andrade • 
isabela siqueira mendes Pires Amaral • isabella Becker • isadora de Araujo 
Frade • isaias Antonio  da silva • isaias Gabriel da silva • isaias silva souza 
• isamar nascimento Alves • isaque lino rodrigues • isidro Alberto 
Cardoso de sá • isis Alexandra de oliveira Borges • isis Bonfitto Goncalves 
• isis rocha Cardoso • isis teresa Agostinho Queiroz • islaine solaira 
Paulazini • ismael de santana • ismael Fabio  tavares • ismael Gonçalves 
de oliveira • ismael nicomedio dos santos • isolda oliveira dos santos • 
israel Clementino da silva Junior • israel Vainboim • itaci marques Coelho 
da silva • italo Beutrao sposito • italo Coutinho medeiros • itamar  dantas 
de oliveira • itamar Fernando Barbosa • itamar nunes Ferreira • itamar 
Pinhalbe • ivalter santos deca • ivan Batista Ferreira • ivan Carlos Flora 
Agostinho • ivan da silva lopes • ivan evangelista Glicerio • ivan nogueira 
lauretti • ivan romio • ivana elena sicveira Andrade • ivanete do Carmo 
mendes santos • ivanete Jernandes de oliveira • ivani de melo tasso • 
ivani Josefa dos santos • ivanilda  de Franca oliveira • ivanildo Brandao 
Flanca • ivanildo Pereira dos santos • ivanilson Ferreira de oliveira • 
ivanna rachel Zumba e santos • ivany Angelina mazzarello • ivarilson 
nascimento • ivdnete luiza Costa • ivete martins • ivete ribeiro • ivo 
Alsleben Cegantini • ivo Conceicao • ivo silva de Castro • ivo taube • ivone 
Kiyoko shibata • ivone maria de Jesus santos • ivone szibor • ivonete 
Kreling • ivoni iraci da silva • ivonne Araujo • ivy Aparecida Casa novo • 
iwanda de oliveira oliveira • izabel Aparecida da sila • izabel rufino da 
rocha • izabela dias soares Gaussot • izabella Piccoli Pereira da Cunha • 
izaias elias Pereira • izaura Aparecida Cardoso • izaura de oliveira Queiroz 
• izidro Veiga Julio • izilda Aparecida oliveira • izildo tadeu lima • Jaci 
monteiro de souza • Jaciaria Fernhandes da silva • Jacinto Jonhitsi Yogu • 
Jacira Poli romero • Jackeline  Goncalves Bezerra da silva • Jackeline 
hickman • Jackeline malafaia dos santos • Jackeline ramos leite • 
Jackeline souza silva • Jackline de souza Conca • Jackson C dorigo • 
Jackson Cesar dorigo • Jackson de oliveira Xavier • Jackson Pedrosa Franco 
• Jackson rodrigues • Jacqueline Alves dos santos • Jacqueline Barbosa 
Pereira • Jacqueline Geronima de oliveira reis • Jacqueline marques de 
oliveira • Jacqueline mary lina Batista • Jacqueline rezende Queiroz • 
Jacques nigri • Jacques r B Benchetrit • Jacques Waller Barcia • Jacy dos 
santos Costa • Jacy Perissinoto • Jadeilson Carlos da silva • Jader mota de 
magalhaes • Jadson ribeiro dos santos • Jailson  Balbino Ferreira • Jailson 
Crisostomo lima • Jailson de Araujo • Jailson de sousa nascimento Arthur 
• Jaime Belmiro Barlotti • Jaime darlei maas • Jaime elias Pesce • Jaime 
Gregório • Jair dias de Barros • Jair Faustino  do Carmo • Jair Ubirajara 
Cervantes reis • Jairo Campos dos santos • Jairo da silva morais • Jairo 
Jose de-souza • Jairo lima de Carvalho • Jaleria Aives Ferreira • Jamerson 
dos santos • Jamesom de souza luiz • Jamile Bernandez Alboleda • 
Jamile salomao • Jamy tamandare sales • Jan Claudio hessel • Janaina  
domingues da Fonseca • Janaina de Barros leal • Janaina Francisca sales 
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• Janaina mota Andrade marques • Janaina smid • Janaina Vargas de 
moraes maudonnet • Janaine Ap Ferreira de sa • Janainna silva marques 
• Janayna Viveiros hernandes • Jandira Bezerra Grosso • Jandira da 
Conceicao Apolinario nunes • Jandira maria santos dos Anjos • Jandro 
matias da silva • Jane leda Pereira da silva martins • Janeide maria 
santos tupinamba • Janete B F Almeida • Janete Capelleto Cardoso • 
Janete Carmo de Castro • Janete Pereira • Janete Vargas • Janice Bezerra • 
Janilson miguel da silva • Jaqueline Aparecida Cazarini • Jaqueline das 
dores Alves • Jaqueline de moura • Jaqueline dos santos Costa • Jaqueline 
Ferreira Pestana • Jaqueline Freitas • Jaqueline Furrier • Jaqueline martins 
novais • Jaqueline ribeiro da silva • Jaqueline santos Paz • Jaqueline 
taveira • Jaques Amorim • Jaques Clayton Cerutti • Jarbas Antônio Guedes 
de Aguiar • Jauneval de oms • Jayme rodrigues • Jeahe Andrea lima • 
Jean herculano dos santos • Jean Piere debbane • Jeane machado ribeiro 
Ganda • Jefersom marques Quintino • Jeferson de Abreu • Jeferson dos 
santos Fleck • Jeferson Ganda • Jeferson luis Bento Francelino • Jeferson 
ramos • Jefferson Alexandre silva • Jefferson Alves da silva • Jefferson 
Amancio Pereira • Jefferson Gomes de oliveira • Jefferson luiz de Almeida 
• Jefferson marcelo da silva • Jefferson ribeiro da Conceicao • Jefferson 
santos do nascimento • Jefte manoel da silva • Jeilson Pastor de Araujo • 
Jelis Arenas Pimentel • Jenifer Araujo Felix • Jennifer Aline Antunes • 
Jerceina raimunda saudanha • Jeremias luz • Jesse Vilela torres • Jessica 
Campanhol • Jessica de Carvalho Bonfadini • Jessica esposito • Jessica 
Ferreira matias • Jessica marcondes • Jesuina meire rinaldi • Jeter 
Cantudria Carneiro Filho • Jhonata rodrigues Prisco • Jhonny Braz martins 
dias • Jhonny tarares • Jideyaldo Goncalves ribeiro • Jilvan lucas de 
Barros • Jo Achim liebert • Joad Vitor Vieira Costa • Joan Augusto de B 
Cantusio Cantusio • Joana da silva dias • Joana d-Arc Andriel • Joana 
Ferraro • Joana maria dos santos • Joaneide Chavier da silva • Joanir de 
souza nascimento • Joao Alexandre da silva • Joao Alexandre Fabossi • 
Joao Alexandre mendonca marson • João Alfredo rangel de Araújo • Joao 
Amauri de Paula Barbeto • João Antônio Conte • Joao Batista Amorim de 
Vilhena nunes • Joao Batista Brito de oliveira • Joao Batista de matos 
Junior • Joao Batista Pereira • Joao Cardoso Vieira • Joao Carlos  de oliveira 
Cardoso • João Carlos Antunes • Joao Carlos Breda dos santos • Joao Carlos 
Brocco • João Carlos Calil • Joao Carlos Campos Bernardo • João Carlos Celli 
• Joao Carlos Costa • Joao Carlos da silva • João Carlos de Almeida • Joao 
Carlos mahmud Junior • João Carlos Panzoldo • João Carlos Papaleo 
mynarski • João Cesar de Queiroz tourinho • João Ceschi sobrinho • Joao 
Claudio lopes dos santos • Joao Costodio • Joao da Cruz • Joao de oliveira 
• João edson Gravata • João espinola • Joao Felipe Bernardes Andrade • 
Joao Felipe Vital • Joao Felix Pinheiro • João Gameiro miragaya • Joao 
Gilberto lunardi • Joao henrique oliveira da silva • Joao Jair luiz • Joao 
Jose Alvez Cruz • João José de Carvalho Filho • Joao Jose Guglielmi • Joao 
luiz de Freitas damato • João luiz Pina esteves • Joao madeira morais • 
Joao manuel dos santos domingues • Joao marques de souza neto • Joao 
massari Junior • Joao menrique Pereira Aduan • Joao nascimento • Joao 
Paulo Casalechi rezende • Joao Paulo de oliveira • Joao Paulo de sousa • 
Joao Paulo duarte ernades • Joao Paulo oliveira santos • Joao Paulo Pinto 
de Andrade • Joao Paulo saueia Godoy • Joao Paulo sena dos santos 
Anjos • Joao ricardo soares Fernandes • João roberto marinho • Joao 

roque da silva • Joao secundino da silva • Joao sergio Fedschenko • Joao 
tavares dos santos • Joao teodoro da silva • Joao Vitor serrato • Joaquim 
Alves Amorim • Joaquim da Costa Fonseca • Joaquim modesto de oliveira 
Jr • Joaquim roque da silva • Joaquim Vieira Júnior • Joberson dos santos 
Ferreira • Jocenir dos santos • Joel Pelissaro • Joel Prestos soares • Joelma 
Fontenele silva • Joelma Jane da silva Xavier maioral • Joelma Passos de 
santana • Joelson Goncalves Ventura • Joemary maria moyses • Joezer 
duarte Carvalho • Joffre settervall moraes • Johannes Ayres • Johnny 
Batista da rocha • Johnson lins Afonso • Joice Avancini • Jonas Acioli Alves 
• Jonas nogueira • Jonatas irelandes sousa rodrigues • Jonatas mota da 
silva • Jonatha Carvalho Chagas • Jonathan Alve Pena Forte • Jonathan 
mendes martins • Jonathas esdras Alves de oliveira • Jonattan huascar 
leano • Jonia liamara martins • Jorcelio Jampaio da silva Junior • Jordan 
Alves e silva • Jorge Antonio  da silva • Jorge Antonio Goyer Kralik • Jorge 
Casmerides • Jorge david lima ramos • Jorge de Araujo Garbin • Jorge 
henrique Custodio Pereira • Jorge henrique muniz da Conceição • Jorge 
higashino • Jorge luis Pedroso • Jorge luiz da silva rezende • Jorge luiz 
muniz de magalhaes • Jorge maluf Kyriakos saad • Jorge mitsue onoe • 
Jorge odecio Bertolin • Jorge oliveira • Jorge Pinheiro Jobim • Jorge 
ramos dos santos • Jorge roberto oliveira • Jorge roberto tarquini • Jorge 
robson Pereira tavares • Jorge Wallace rey • Jorge Wiliam  rodrigues • 
Jorgeane silva dori • Jorgina marcos da silva • Jose  Pinheiro de oliveira • 
Jose Achilles lima • Jose Ademir Alves damasceno • Jose Adriano Costa • 
Jose Adriano lima Barbedo • Jose Afonso moreira • Jose Ailson de lima • 
Jose Ailton da silva • Jose Alcides Fonseca dos santos • Jose Alfredo rosa 
Ferreira • Jose Alves de oliveira • Jose Alves soares • José Andre Beretta • 
Jose Antonio  monteiro dos santos • Jose Antonio da silva • José Antônio 
da silva Ferreira • Jose Antonio de Jesus • José Antônio de lima • Jose 
Antonio Felix • Jose Antonio Fernandes • José Antônio Fernandes martins 
• José Antônio Guaraldi Felix • Jose Antonio monteiro • Jose Antonio rosa 
• Jose Antonio rubino martinez • Jose Antonio sanches • Jose Aparecido 
Canuto • Jose Aparecido de oliveira • Jose Araujo • Jose Araujo da silva • 
Jose Araujo do santos • Jose Arimatea de oliveira silva • Jose Arnaldo da 
silva • José Ary Fragnam Júnior • Jose Augusto Caldas • José Augusto da 
Costa tatagiba • José Augusto de Gouvêa Filho • José Augusto Gomes • 
José Augusto nigro Conceição • Jose Augusto ribeiro • Jose Benedito 
thomazini • José Bezerra de souza neto • Jose Bonfim ramaldes • Jose 
Bonifacio Candido da silva • Jose Carlo  Canpelo lopes Junior • José Carlos 
Aguiar Valente • José Carlos Augusto • Jose Carlos Bispo dos santos • Jose 
Carlos Bueno de Paiva • José Carlos Correia maranhão • Jose Carlos da 
silda • Jose Carlos da silva • Jose Carlos de macedo • José Carlos de salles 
Gomes neto • José Carlos del Porto nicolau • Jose Carlos Gomes dos reis • 
José Carlos lages Pereira Pinto • Jose Carlos nobre de toledo • Jose Carlos 
Passoni • Jose Carlos Pereira silva • José Carlos Phelippe • Jose Carlos 
Popolizio • José Carlos ridolpho • Jose Carlos silva de Jesus • Jose Carlos 
teodoro • Jose Cicero • Jose Cicero da silva • Jose Claudevan dos santos 
marinho • Jose Clodoaldo dos santos • Jose Clovis rodrigues da rocha • 
José Costa Gonçalves • Jose damasio Cunha Brito • Jose dos santos 
montenegro • Jose edmilson de oliveira souza • Jose eduardo Ferreira • 
José eduardo Frasca Poyares Jardim • Jose eduardo marao • José ernesto 
de lemos Chagas • Jose eronaldo de sousa santos • José eustachio • Jose 
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Fabio saad • José Francisco Pereira da silva de Pádua • José Garcia 
nogueira reis • Jose Garejo • Jose Geraldo Gomes nunes • Jose Geremias 
dos reis • Jose Gomes da silva • Jose Gomes Filho • Jose Guadalupi mello 
• Jose Guido domingues stoffel • José Guimarães monforte • Jose helder 
de machado e Bustamante • José henrique mariante • Jose henrique 
oliveira Pereira • José henrique ramos Borghi • Jose herculano Januario • 
Jose humberto Gomes de matos • Jose inocencio salvador • Jose ivanildo 
Ferreira dos santos • Jose izideo da silva • Jose Jeferson marques dos 
santos • Jose Jenilson  da silva • Jose Jeronimo nogueira de lima • Jose 
Joaquim medici muniz • Jose Joel dos santos • José Júlio Fernandes Gama 
• Jose leonardo dos santos Carvalho • Jose lindolfo neto • José lopes 
Celidônio • Jose lucilo Bravim Junior • Jose luis Castro de Freitas • Jose 
luis dias de Almeida • José luís Fávaro • Jose luis mazam • Jose luiz • Jose 
luiz  stein • Jose luiz Coelho • Jose luiz da silva • Jose luiz da silva 
severino • Jose luiz de oliveira • Jose luiz Gonzaga de Freitas • José luiz 
moncao • José luiz thomé • Jose machado sarri • José marcelino Corrêa • 
Jose marcos ribero • Jose maria  Carvalho de Jesus • Jose maria Antezana 
• José maria Quadros de Alencar • José maria soares nunes • Jose mario 
de mello mendes • Jose martiliano Filho • Jose mauro Antonio • José 
miguel Pereira • José nascimento Carvalho neto • Jose nilquecio de sousa 
• Jose nilton  oliveira da silva • José nivaldo Walter • Jose nunes dos 
santos • Jose orvango dos santos Junior • José ostom damasceno • Jose 
otaviano Valentini • José Pacheco de Almeida Prado netto • Jose Paulo B 
da silva • Jose Paulo moura • Jose Pedro da silva Junior • José Pessoa de 
Queiroz Bisneto • Jose Pinheiro Filmo • Jose Poltroniere • Jose Prudente 
silva Almeida • Jose raimondo Araujo silva • Jose ramon rocha Pereira • 
José ramos Filho • José ribamar Ferreira Júnior • Jose ribamar Pereira 
Alves • Jose ribeiro da silva • Jose ricardo Alves delmondes • Jose ricardo 
sanches • José roberto Altenfelder silva Wolff • José roberto Cognolato • 
Jose roberto Comodo Filho • Jose roberto de oliveira • Jose roberto de 
souza • Jose roberto dos santos ramos • Jose roberto elias Junior • Jose 
roberto mendonca • Jose roberto moraes moraes • Jose roberto ramos 
dos santos • Jose roberto rodrigues dos Anjos • Jose roberto sevieri • 
Jose rodrigues da silva • José rogério de Pinho Andrade • Jose sabino 
Filho • Jose sebastian Bogado Amarilla • Jose sebastiao do nascimento • 
Jose sebastiao lima dos santos • José sebastião Witter • Jose silva leite 
Filho • José Ulisses Brito da silva • Jose Valdo da silva nascimento • Jose 
Valdo Ferreira de sousa • Jose Virgilio martins Barroso • José Wagner lima 
• Jose Welinton de oliveira lima • Jose Wilson rodrigues dos samtos • 
Jose Zadir Ferreira neto • José Zambrano Caliendo Júnior • Joseane 
Gaedke seitenfus • Joseane melo da silva • Josefa Almeida santos • Josefa 
Batista de Carvalho • Josefa iris nunez de santana • Josefa lima de Araujo 
• Joseli nogueira da silva honorato • Joselia Costa dos santos • Joselma 
Jeane Xavier rocha • Josely mercier dos santos Cabral • Josemilson de 
oliveira sousa • Josenias Ferreira dos santos • Josenildo santos Pequeno • 
Joseph Faga • Joseph seilwood • Josevania rodrigues Cavalcante • Josiane 
Jesmar Ferreira • Josiane santos santana • Josias Alexandre de lima • 
Josias Jose do nascimento • Josias Pereira soares • Josias souza Branco • 
Josicleide dias Cardoso • Josiel Galvao Pinheiro • Josileny silveira • Josina 
Francisca Goncalves Pinto • Josineide dos santos de souza • Josivania 
santana da silva • Jossivaldo Antunes leite • Josue Faria de Arruda 

Ferreira • Josué Paulo rosa mendes • Jovelina rodrigues luiz • Joyce 
Barras da silva • Joyce domingos Vitor • Joyce Kielius • Joyce lilian Gondim 
• Joyce maria Jansen • Joyce mattos • Joyce regina Gomes • Joyli sampaio 
Gerodo • Juan Corral • Juan Felipe nogueira Centelles • Juan sinobilino • 
Juana Batista dos santos santos • Juarez Ferreira da Cruz • Juarez mario  
santana • Jubray sacchi • Jucilene Alves rodrigues • Judifrancis Cantarin • 
Judimar  Patez dos santos • Judite Barbosa da Cruz meo • Judith rosa  
Batista Chancharulo • Julcineia dias de santana • Julho Casari • Julia 
maggion danilas • Julia Pires Guimaraes • Julia regina de miranda Kleines 
• Julia Viana souza • Julian silva Barroso • Juliana Aguiar dos santos • 
Juliana Akemi shiraishi • Juliana Alves medeiros • Juliana Aparecida dos 
santos • Juliana Araujo Klein • Juliana Bezerra Franca • Juliana Bravo 
Guerrero • Juliana Cabral • Juliana Camargo Bento • Juliana Cristina • 
Juliana Cristina da silva souza • Juliana Cristina Weber • Juliana da Paz 
stabile • Juliana da silva Argentati Gomes • Juliana da silva Borges • 
Juliana de moura novaes sousa • Juliana de oliveira Almeida • Juliana de 
oliveira lima • Juliana deniz de Castro Andrade • Juliana dias Bento • 
Juliana Ferreira Bernardo • Juliana Ferreira Grassi • Juliana Ferreira 
Ponzilacqua • Juliana Franco de Godoy silva • Juliana Godoy lucena • 
Juliana Gomes da silva • Juliana Gomes ribeiro • Juliana Grein Valerio • 
Juliana Gressens • Juliana Guedes Bueno • Juliana hydes marco Antonio • 
Juliana inatomi • Juliana Kawase • Juliana Koyama dos santos • Juliana 
lacerda da silva • Juliana leopoldo da silva • Juliana lima Almeida • 
Juliana linhares Barauna de Araujo • Juliana nicolau santana • Juliana 
nunes marchiora lazzaro • Juliana oliveira dos santos • Juliana Pinheiro • 
Juliana raposo Araujo • Juliana regina de oliveira • Juliana regina Pereira 
• Juliana rejani leal • Juliana ribeiro Bos santos • Juliana rizzuto • Juliana 
romeiro da silva • Juliana roque • Juliana santiago dos santos • Juliana 
santos Feitosa • Juliana sposito • Juliana stellzer Gonçalves Arias • Juliana 
teixeira de Carvalho • Juliana teixeira de oliveira • Juliana turri • Juliana 
Vandsbergs • Juliana Zonari • Juliane Boff • Juliane Pradente de oliveira • 
Juliane sarrai Fonseca • Juliano Cezar Costa Pereira • Juliano dos santos 
silva • Juliano Ferrer dos santos • Juliano machado de souza • Juliano 
santello • Juliete oliveira Fernandes • Julinho Filipov • Julio Cerqueira 
Fraga • Julio Cesar Alves de oliveira • Julio Cesar Costa sa • Julio Cesar de 
Aguiar dalcheco • Julio Cesar de souza • Julio Cesar derviche • Julio Cesar 
Fernandes rodas • Julio Cesar lopes darini • Júlio César ribeiro • Julio 
Cesar Villela Bezerra • Julio Cezar de Paiva • Júlio Cézar de Queiroz Gontijo 
• Julio Cezar Ferreira da silva • Julio Flavio Accioli Filho • Julio henrique 
Canuto da silva • Julio hirose • Júlio nakamura • Julio Pereira Cardozo • 
Julio resende de Araujo • Julio sussumu hiraoka • Julio takashi tsuchiya • 
Julivania Cardoso de Franca • Junior  ribeiro de Freitas • Junior Belle • 
Jupiter sena monteiro • Juraci nunes da silva • Juracir Pinto • Jurandir 
Jose • Juranice de deus • Jurema Cypriano de olivera • Jurema soares da 
silva • Jureni daiva Goncalves Bispo • Juserlanio Braz de lima • Jussara 
Boffa naso • Jussara Couto • Jussara de oliveira • Jussara namura • Jussiara 
tavares de souza • Justino Alves evagelista Filho • Justino roque ribeiro • 
Juvenil Jose do santos • Juzi Guedes Galindo • Kaio Alexandre santana 
moreira • Kaisa isabel santos • Kamila Juliana Guerreiro ribeiro • Kardec 
de Jesus Bezerra • Karem Permagnant Pebez • Karen Barbosa de souza 
labate • Karen Cristina soares santos • Karen dias Batista Andrade • Karin 
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Jasche • Karina  Alves sousa • Karina  Keiko higashijima • Karina 
Anunciacao dos santos • Karina Arantes Zeferino • Karina Bianchi sato • 
Karina Campos da silva • Karina Cristina de Carvalho • Karina esteves • 
Karina Ferraz Pinho • Karina Franca de Paula • Karina Fuentealba • Karina 
Guimaraes Batista teixeira • Karina haddad salvador • Karina lawrence 
ramos • Karina Pavaleoev • Karina rodrigues sampaio • Karina souza da 
silva • Karina Veno hironaga • Karina Yoshimura • Karina Zerbinate dos 
santos Pereira • Karine Chambo martin • Karine moreira de Freitas • Karla 
Alves lisboa • Karla Cristina steffens • Karla Kalume reis • Karla mendes 
Barros Kosaj • Karla molina Cavallar • Karla sanches dos santos • Karoline 
santos de simoni • Karyn Kyssi da silva • Kassem mohamad sleiman neto 
• Kate Aparecida oppi • Kate Patricia Carvalho thomaz Valente • Kathia 
Christine marques • Kathia midori thinen isoda • Kathuany lins • Katia  
regis dos santos • Katia  ribeiro Braga • Katia Aparecida  moscoso 
rodrigues • Katia Cilene Candido • Katia Cristina  Godoi de lima • Katia 
domingos da silva • Katia mara da silva • Katia maria de souza • Katia 
rodrigues Antunes • Katia santana Freitas • Katia silene dias da silva • 
Katia Viviane diniz de Almeida • Katia Viviane Jias Araujo • Katiane Florao 
Gheller • Katiene Paz lemes de Araujo • Katina Cristina Garcia • Katsuko 
tsuchida • Katy  Julie Caruacho de melo • Katya Carvalho rhirano • Kaue 
dregola de Carvalho • Kaue Umberto Baldassarri • Kayo marcell Alves 
Costa • Kazuko Chinen • Keila rezende Carvalho • Keila roberta 
mascarenhas souza • Keite Pacheco de Carvalho • Keity suzana Garcia • 
Kellen Cristina Francisco • Kellen regina Cavalcante • Kelly Bodnar Alves • 
Kelly Brito • Kelly Christina  de souza Kecioris • Kelly Cristina Cintra • Kelly 
Cristina de Freitas • Kelly Cristina evangelista rosa • Kelly Cristina 
hassemteufel • Kelly Ferreira • Kelly Fragoso • Kelly luciana teixeira • Kelly 
Paulino Venancio • Kelly todescatt • Kelvia Almeida • Ken hokosima 
okawa • Kenia Cristina Calabria • Kenia regina Alves • Kenichi okayama • 
Kenji Alberto nogueira sugawara • Kerilen Fernandes de oliveira • Ketlyn 
Ferreira • Keyte Ganbarra muniz • Kinie Kinoshita Araki • Kleber Anderson 
sabino • Kleber Burgueno hipolito • Kleber da silva tavares • Kleber de 
oliveira itamar • Kleber eduardo  ribeiro dos santos • Kleber Gyurkovits • 
Kleber Jose Garrilho • Kleber manjon • Kleber simoes • Ladma robera 
Jalana • laercio Batista Postigo • laercio Coelho martins • laercio Costa 
larangeiras • laercio dangelo ribeiro • laercio Jose de souza • laercio 
soares • laila Cristina hudaib • lais Conceicao dos santos • lais Galvane 
de Barros Cruz • lais takata Kurihara • lais terezinha da Cunha • lais 
Valeria teixeira • laisa mariana nascimento dos santos • lamberto 
Percussi • lara Fernandes santos Pinto • larisa Paula e silva • larissa 
Cassol Bazzali • larissa Cristiane Aparecido da silva • larissa Cristine melo  
Almeida • larissa de Freitas Flosi • larissa Kerstin ramallo de Paiva • 
larissa miho mishijima • lasara marques dos santos motta • laszlo Jozsef 
molnar • laudiclecia Barbosa de Freitas • laura Alice magalhaes de souza 
• laura delfina de oliveira • laura elkis • laura lucia lopes santos silva • 
laura sobenes sono • laura Veda • laurent delache • laurentina maria 
Gongalves • laurinda Bernardete  mesquita lopes • lauro Alberto de luca 
• lauro B Pereira de Almeida • lavinia lobato Valadares • lazara 
mezzacapa • lazara Prazes Fernandes • lazara teresa rosa • lazaro 
Antonio Goncalves de souza • lea Carneiro machado Bezerra • leandra  
dias • leandra sena • leandro  lima • leandro Alberto de Jesus Penteado 

• leandro Augusto  Alves de souza • leandro Augusto de Almeida • 
leandro Batista romao • leandro Borges de Carvalho • leandro Caciano • 
leandro Caldeira estevao • leandro Corbo Filho • leandro Costa malgueiro 
• leandro da Cruz delprete • leandro da silva santos • leandro de Freitas 
Garcia • leandro de Jesus Cerqueira santos • leandro de lima • leandro 
de oliveira Bispo • leandro de souza Freire • leandro dias dos santos • 
leandro dos santos Carbonato • leandro dos santos rodrigues • leandro 
eburned laposta • leandro Fernandes da rocha • leandro Gameiro 
teixeira • leandro Gomes do santos • leandro Gomes Gigliozzi • leandro 
Jose Peruzzo • leandro Kim hoshina • leandro luigi • leandro marques 
santiago • leandro martins Almeida • leandro martins dias • leandro 
mejias de oliveira • leandro miranda da Gloria • leandro monteiro da 
silva • leandro oliveira soste • leandro Paulo silva • leandro rafael 
salgueiro • leandro roberto  da Cunha • leandro rodrigo da silva • 
leandro rodrigues • leandro rodrigues leal • leandro santos 
Albuquerque • leandro santos lima • leandro tideman • leandro Vieira 
de oliveira • leandro Vitor • leda Fonseca • leda maria lins Costa • leda 
ribeiro lima • ledoar staniscia Goncalves serra Filho • leia de Andra de 
dmorim • leia Zilberman schifnaguel • leide Aparecida rosa ismigue • 
leidislene da silva Azevedo • leila Aparecida Guaraldo • leila Aposyolico 
da silna • leila maria Passarelli • leila regina teixeira • leilane Aparecida 
da Cruz marques • lenira maria monteiro da silva • lenise Cristina Candido 
da Costa • lenisvan ribeiro da silva • lenita maria da silva Feliciano • 
lenita maria rimoli esteves • lenite mechodo Geissler da silva • léo 
Carlos Petry • leobalda santos do rosario • leon ricardo sarve • leonam 
rodrigues dos santos • leonardo Alves martins • leonardo Andrade • 
leonardo Arem • leonardo Augusto dos santos lusvargui • leonardo 
Berloffa de Almeida • leonardo Biagini Brazao Costa • leonardo Bissoli • 
leonardo Carlos Fereira roberto • leonardo Cirino dos santos • leonardo 
Contrucci Alexandrino de souza • leonardo Cremon • leonardo da rocha 
Costa • leonardo dias delarovere • leonardo dionizio santos • leonardo 
Ferreira Polac • leonardo izumigawa Koga • leonardo manenti de souza 
• leonardo martinez hansen • leonardo noronha Kattah • leonardo 
nunes de oliveira • leonardo olmos lopes dos santos • leonardo Pimenta 
• leonardo rolim da Costa e silva • leonardo tadashi Yoshimura • 
leonardo Vicente  Ferreira da rosa • leoncio Francisco dos santos • leonel 
Falcao Baeza • leonel Jose donaldesson • leonice ramos da silva • 
leonidas moreira • leonilda Pereira da silva de Freitas • leonor Aparecida 
Garcia • leonor solano Gonzalez • leony Permanhani Costa • leopoldo 
henrique schneider • leopoldo Joaquim ladeira • leticia  Pereira Botelho 
• leticia Alves Patoilo • leticia Amorim rigo dos santos • leticia Aparecida 
Ferreira • leticia Carvalho Fernandes • leticia Gomes menezes • leticia 
ingrid de lima • leticia lefevre • leticia naves Vianna Vital • leticia 
Peternelli da silva • leticia rezende Francisco • leticia silva Aragao • 
leticia Vanderlei ramos • letircio Jose de Almeida Filho • letterio Brufatto 
• levi souza da silva • lia Carolina Barone • lia teresinha Finardi duchein 
• liana  Basso • liana otacilia leoncio santos • liane ralston Bielawski • 
licia de lima Viola • lidia Gabriel • lidia machado daenekas • lidia omori 
• lidia rodrigues da silva timotheo • lidiana maria de souza • lidiane 
Zaina Fernandes • lidio Antonio lazarotto • lie nishime • lielze marques 
• lígia Burani • ligia Giatti • ligia Kanashiro • ligia mara daniel • lígia 
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mara moraes • ligia maria Pinheiro • ligia mitsie Vehara • ligia oliveira 
dos santos • lígia Palumbo • lila esther  d-Alessandro • lilian Alessandre 
• lilian Anselmo dos santos • lilian Aparecida Quirino • lilian Banno • 
lilian Cristina lima • lilian da Cunha soares simoni • lilian ermelinda 
Bonança de Almeida • lilian martire Ferrari • lilian silva de maceao • 
lilian steinback do nascimento • liliana risolia navarro • liliane de 
Azevedo Butti • liliane Gomes • liliane roque da Conceicao • liliane 
santos de Abreu • liliane silva Barbosa • lilyan reis Amorim • lina Cid de 
Pinho monteiro • lina Gomes • lina saigh maluf • lincoln renato  
lautenschlager moro • lincoln seiji Koga • lindalva de souza • lindilene 
toshie shimabukuro • lindival s do nascimento • lino edi Goncalves 
Borges • lino Paulo silvestrin • lisandra rodriguez de oliveira • liu 
machado • livia Bernardes rodrigues • livia Camilla de oliveira • livia 
Consentino lopes Pereiro • livia de oliveira lemos • livia Gregoris de 
lima • livio tadeu Birnfeld • lizia Bydlowski • loide nogueira de lima • 
loiva margherita Uszacki • lorena marques santana • lorena silva Pereira 
• lotario heilbrunn Krause • lourdes das neves miranda • lourdes de 
oliveira Gomes • luana Arakaki ramos • luana Botelho • luana da silva 
Viana • luana daniele Abreu de oliveira • luana de Alvarenga Assis 
mendonca • luana de Paula silva taets • luana maria mariano • luana 
melo macedo • luana P Puglia schneider • luana Pavani Bertaco • luana 
Pires Fernandes • luana Querobini dos santos • luana regina marley 
Aparecido • luana rodrigues • luanda dos santos souza • luanda mariel 
• lubislava Beltcheva • lucas  da silva • lucas  matos rodrigues Alves • 
lucas Araujo de oliveira • lucas Barbosa da Fonseca • lucas Campos 
Fattori • lucas de melo • lucas duarte Gomes • lucas Felipe da silva • 
lucas henrique da silva • lucas leao domingues de Camargo • lucas 
monteiro mueller rocktaeschel • lucas morettini iorie • lucas napoleao 
da silva • lucas Portela Costa da silva • lucas ramos Castro • lucas 
rodiney hrdlicka • lucas rodrigues Goncalves • lucas rogerio Batisto de 
Camargo • lucas sacay • lucas Valverde • lucas Veith marques • lucelia 
lima da silva • luci Arruda • lucia Angelin mello • lucia Antonia de Faria 
linardi • lucia Aparecida  Vicente • lucia Braga montemor • lucia da silva 
Pinto • lucia elizabeth rosa • lucia helena Gomes Coelho • lucia lobo de 
Freitas levy • lucia manso • lucia martins de Almeida • lucia menezes 
neco • lucia rodrigues Costa • lucia rodrigues do nascimento • lucia 
teixeira • lucia teodoro tavares • luciana  nunes de oliveira • luciana  
rodrigues da silva • luciana Angiolucci • luciana Aparecida Alves • 
luciana Aparecida Coelho da silva • luciana Aparecida dos santos • 
luciana Aparecida Pires • luciana Candido Feitosa • luciana Consucio 
Bernades silva • luciana Cristina Cruz dos santos • luciana da Conceicao 
Cesar • luciana da silva trusz • luciana de Castro Aquino • luciana de 
Freitas mar • luciana de Gouvea duarte • luciana de oliveira Cancio 
Figueredo • luciana de oliveira onozato • luciana dias de oliveira • 
luciana dias dos santos • luciana Felix • luciana Ferrari • luciana Ferreira 
de souza • luciana Franco Piva • luciana herrera nascimento • luciana 
leiras nicoleti • luciana lima Carvalao • luciana lima monteiro • luciana 
loiola lebsa de oliveira • luciana machado diniz • luciana machado dos 
santos • luciana maria sevo t moszczuk • luciana maruyama • luciana 
miranda rodrigues • luciana monteiro • luciana moreira dos santos • 
luciana moura Gori • luciana naomi hirata • luciana nascimento • 

luciana Pinna • luciana Portella • luciana renata targino de Farias • 
luciana rodrigues da Cunha Junqueira mesquita • luciana rodrigues da 
silva • luciana sartori • luciana silva • luciana silva de Campos • luciana 
silva sousa • luciana tolentino Arantes martins • luciana Udmari • 
luciana Velarde • luciane Cristina  da silva leitao • luciane Cristina santos 
napoli • luciane Faustino • luciane milazzo • luciane soares Campos • 
luciane souza Catala • luciane Vania Ferreira • luciano  Costa saraiva • 
luciano Alves ruggero • luciano Bispo dos santos • luciano de Almeida 
Feliciano • luciano de matos silva • luciano do Carmo Pedroso • luciano 
doniseti Ferreira • luciano dos santos • luciano Fernandes Campos • 
luciano Franco Junior • luciano isse inouye • luciano José Álvares rubião 
• luciano Jose da silva • luciano lente • luciano manos de oliveira santos 
• luciano Pongelupe Vignola • luciano rocha Ferreira • luciano rodrigo 
de oliverira • luciano rodrigues nunes • luciano silagi • luciano silva dos 
santos • lucicleide dos santos • lucicleide maria da silva siqueira • 
luciene Bezerra Xavier • luciene Campos da silva • luciene Costa e souza 
• luciene lopes trindade • luciene odete de Araujo • luciene Porto 
Benedito • luciene Viera silverio • lucila Candida oliveira de nascimento 
• lucilene Amanda silva de Franca • lucilene soares de souza • lucilia 
Veiga de Alme da Gomes • lucimar luiz dos santos Carbonera • lucimar 
maria Ferreira • lucimar moura • lucimara Correia de oliveira • lucimario 
leandro do santos • lucimeire silva Ferreira • lucinete Francisca de 
oliveira • lucio Alvarez • lucio Francisco inacio • lucio santos Pinheiro • 
lucivalda Alves Pereira Cerqueira • lucy Batista de oliveira • lucy Ferreira 
• lucy mary Ferreira lima • lucy soares Cabrera • ludimila santos • 
ludmilla sava • ludovico landau remy • lueci Bernardes oliveira • 
luigina Balestro Filippini • luis Alexandre Campbell • luis Antônio da 
silva souza • luis Antonio dos santos • luis Antonio Gomes • luís Antônio 
semeghini de souza • luis Augusto Castaldelli • luis Augusto de souza 
Correa • luis Calvo torrico • luis Carlos Amaral Kfouri • luis Carlos Azevedo 
• luis Carlos Bollmamm • luis Carlos de oliveira dias • luis Carlos Gatto • 
luis Carlos Guimaraes de oliveira • luis Carlos lourenco • luis Carlos 
medeiro • luís Carlos Pereira lopes • luis Cezar senhorini • luis Claudio 
Fagundes • luis Claudio Pereira dos santos • luis dias da silva • luis diogo 
sanches • luis donare • luis eduardo Câmara • luis eduardo de oliveira 
Filho • luis Fernando Barone muneratti • luis Fernando Cayres de oliveira 
• luis Fernando Costa • luis Fernando da silva • luis Fernando matosinhos 
• luis Fernando Yeloso • luis Gelpi • luis Gustavo deperon maluf • luis 
Gustavo Viegas • luis henrique Vigorito • luis manuel ribeiro mota • luis 
marcelo Bassi • luis miguel dos reis • luis munaro Filho • luis otavio  Brito 
ledo de melo • luis rodrigues Alves • luis santiago A Garcia • luis 
stuhlberger • luisa Graziano • luisete luisa da silva • luisete santos silva 
• luiz Alberto Chaves • luiz Alberto Garcia • luiz Alberto thomson de 
lacerda • luiz Alvaro Coelho • luiz Andre nardin Barreta • luiz Antonio  
Xavier • luiz Antonio Bonfim neto • luiz Antônio Caetano • luiz Antonio 
da silva • luiz Antonio dos santos de Vliveira • luiz Antonio Guardarini • 
luiz Antonio Jose Vieira • luiz Antonio muniz mendes • luiz Antônio Pinho 
Valente da silva • luiz Antonio Poletto • luiz Antonio Veiga de Freitas • 
luiz Aubert neto • luiz Augusto mourao marcelino • luiz Batista de souza 
• luiz Cabello Alvarez • luiz Carlos  de oliveira • luiz Carlos  Ferreira • luiz 
Carlos Arantes • luiz Carlos de oliveira • luiz Carlos dos santos oliveira • 
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luiz Carlos lopes da silva • luiz Carlos moraes Filhos • luiz Carlos moreno 
• luiz Carlos morrone • luiz Carlos Pereira de Almeida • luiz Carlos 
rodrigues Junior • luiz Carlos silva Pinto • luiz Carlos sturzenegger • luiz 
Claudio muniz Fernandes • luiz Coutinho Filho • luiz de Alencar lara • luiz 
eduardo Almeida de oliveira • luiz eduardo da silva • luiz eduardo Girotti 
• luiz eloy m C oliveira • luiz ernesto suman • luiz esteves ortega • luiz 
Felipe loureiro Foresti • luiz Felippe Janzini Ciscato • luiz Fernando  Ferraz 
Bueno • luiz Fernando do nascimento • luiz Fernando Figueiredo • luiz 
Fernando isique Bagatin • luiz Fernando m de oliveira • luiz Fernando 
machado Ferreira de souza • luiz Fernando marques dias Gomes Carneiro 
• luiz Fernando nutti • luiz Fernando silva • luiz Fernando siqueira • luiz 
Fernando Vignola • luiz Francisco Chica Fernandes • luiz Geraldo Vetorazzi 
• luiz Gonzaga de Carvalho • luiz Gonzaga rodrigues de miranda • luiz 
Guilherme Couto Pereira • luiz Guilherme Fernandes Carvalho • luiz 
Guilherme Ferreira • luiz Gustavo Perez de souza • luiz henrique negrete 
millani • luiz henrique Pedroso • luiz henrique sanches • luiz henrique 
saraiva Pereira • luiz henrique soares • luiz Jose luizi • luiz manuel Biano 
• luiz marcelo Assi • luiz marcelo Feliciano • luiz morita • luiz noberto 
Gulin • luiz otavio da silva • luiz otavio Jannini simoni • luiz Paulo Greco 
• luiz Pereira da silva • luiz ralpho Carvalho dias • luiz renato  Frabetti 
Golega • luiz ricardo Vieira • luiz roberto ramos • luiz rodolfo Andrade 
Junqueira de Paiva • luiz rodrigues Corvo • luiz susumo Uherara Uherara 
• luiza Cristina sapienza • luiza de moura Barroso • luiza Guglielmi • 
luiza machado da silva • luiza maria Correa Garcia • luiza tereza Cardona 
silva • luizila maria ribeiro Calvo • lulia de Fatima Afonso • luliana 
magalhaes • luna Gutierres • luo Franca Batista • lutfia daychoum • 
luyara ribeiro Chagas • luzia Pinto da silva • luzia seixas • luziana 
Amalia de oliveira • luzinete Alice da silva Assis • lyes Assis Garcia • 
Mabel Basilio Coelho • mabel Gomes da silva • macedonio m meira • 
maciel de sousa Araujo • maete Guimaraes • magaly de matos sampaio • 
magda Alice mannus souto Abbud • magda l V Ferrare • magda nunes da 
silva • magno moreira nicodemes • mahyra lima Cunha • maicon dos 
santos de sou • maicon morales Correia • maicon Wanderson Almeida 
matheus • maira  Aparecida murale • maira dos santos silva • maira 
Fernandes Bittencourt • maiza Garcia B Agunzi • manoel Bento de souza 
• manoel Carlos Prieto Velhote • manoel Cavalcanti Filho • manoel da silva 
• manoel de sousa Perreira • manoel Farias lima • manoel Felicio do 
nascimento • manoel Paulo nobrega Aa silva • manoel ricardo  da silva • 
manuel Garcia Garcia • manuel luiz de oliveira Fernandes da silva • 
manuela Patricio • manuela santiago Freitas • mara Aparecida Bertoni • 
mara Aparecida talhavini • mara Cristina lima • mara de mello Correia 
mathias • mara lucia martins Pereira • marajoara nerath • maralurdes 
souza teles • marcal martins • marcel Cunha de meneses • marcel 
Francisco Veiga • marcel marigo • marcel takeshi nakahara • marcela  
Costa teixeira • marcela Alves Coutinho • marcela Aparecida da silva 
rodrigues • marcela oliveira martins saliba • marcela souza Ghetti dias • 
marcela Versiani • marceli Alves Gomes • marcello morais Gaspar • 
marcello soares dos santos • marcelo  simoes de oliveira • marcelo Aguiar 
Avanci • marcelo Alceu Amoroso lima • marcelo Alvaro silva • marcelo 
Alves macedo • marcelo Alves muniz • marcelo Andrioli da silva • marcelo 
Antonio roberto Fink • marcelo Araujo Costa • marcelo Barboso • marcelo 

Bertolino de Aguiar • marcelo Bezerra de oliveira • marcelo Borges 
Figueira • marcelo Brunetti Penteado • marcelo Caetano souza santos • 
marcelo Campos da silva • marcelo Cartolano • marcelo Claudio martins 
rodrigues • marcelo dantas • marcelo de Almeida Poyares Jardim • 
marcelo de Jesus • marcelo de Jesus Conrado • marcelo de lima Gonçalves 
• marcelo de lima russo • marcelo de Paula • marcelo diniz Carneiro • 
marcelo dorighelo Fernandes • marcelo dos santos Guedes • marcelo 
Fairbanks Von Uhlendorff • marcelo Ferreira rodrigues • marcelo Godoy 
Correa • marcelo Goncalves Franzolin • marcelo Graja • marcelo henrique 
limírio Gonçalves • marcelo Jose dos santos • marcelo Kawamura • 
marcelo leite • marcelo luiz Borba • marcelo m levy • marcelo mariano • 
marcelo minatti • marcelo Perez de rezende • marcelo Prado martuscelli • 
marcelo rideg moreira • marcelo roberto shojinitta • marcelo rocha • 
marcelo rodrigues • marcelo rodrigues dantas • marcelo romeiro 
lavorado • marcelo santos de Almeida • marcelo severo Araujo • marcelo 
silva Ferreira • marcelo silva inocencio • marcelo stankeviska • marcelo 
stefanelli Junqueira • marcelo sugawara • marcelo tadeu lia • marcelo 
tavares Alves • marcelo Victor de souza moreira • marcelo Wagner Costa 
silva • marcelo Zavagli • marcelo Zeferino • marci Ferreira rosa Gomes • 
marcia  Ferrari de Carvalho Caetano • marcia Adriana da silva • marcia 
Aiko Carvalho hosi • marcia Alline Gomes da silva • marcia Aparecida do 
reis • marcia Aparecida opalkie • marcia Aparecida sassamine • marcia 
Aparecida turim • marcia Assuncao Guimaraes • marcia Auriani • marcia 
Banik de Padua • marcia Calderao Ficher • marcia Campos Bicudo leal • 
marcia Celina Aranha de Araujo • marcia Coelho miguel • marcia Conceicao 
de Jesus silva • marcia Cordeiro rodrigues • marcia Cristiane oliveira 
santos • marcia Cristina P. silva thomazinho • marcia da silva Fereira • 
marcia de Almeida Barbosa • marcia de souza • marcia emi Kamitani 
Kodama • marcia ines Guanabara dos reis • márcia machado Grieco • 
marcia maria Abreu de sousa • marcia maria Amaral Pena • marcia maria 
Chirano • marcia maria da silva oliveira • marcia maria da silva soares • 
marcia maria Ferraz • marcia maria leite Gregoris de lima • marcia maria 
nizzo de moura • marcia maria nunes da silva • marcia miyuki Uchima • 
marcia oliveira santos • marcia Pestana • marcia Porfirio de Assis toledo • 
marcia regina  leite maciel • marcia regina Ap Galetti • marcia regina de 
souza • marcia regina makata • marcia regina schiavino • marcia romeiro 
doin • marcia rosas silva • marcia rosendo livramento • márcia trizzino 
Ardito • marcia Veloso Jorge • marcia Yoshiko Kuno • marciane rodrigues 
da rocha • marciano Ponciono • marcilene de Jesus silva • marcilene 
maria da silva • marcilio Gabriel ramos • marcio  rocha • marcio Almeida 
Pimenta • marcio Augusto  souza sa • marcio Augusto Ceva • marcio 
Augusto Gavino • marcio Capecci • marcio Castro silva • marcio de moraes 
Gimenes • marcio do nascimento • marcio dos santos rosa • márcio 
Fenelon dos Anjos • marcio Fernandes marques • marcio Fernandos 
santana • marcio Francisco da silva • marcio Guimaraes mattos • marcio 
Jonavicius rodrigues • marcio Kogan • marcio ladeira Ceccantini • marcio 
moura da silva • marcio muradi • marcio okapa • marcio Paulo mello 
martins • marcio Pelegate Ferreira • marcio ramalho de Andrade • marcio 
ribeird santos • marcio roberto do nascimento • marcio roberto lemes 
da Cunha • marcio rogerio nunes de Andrade • marcio romao • marcio 
Vargas • marco Ambrógio Crespi Bononi • marco Antonio  miranda de 
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souza • marco Antonio Bonanno • marco Antônio Bortolon • marco 
Antônio de Almeida Panza • marco Antônio de Godoy • marco Antonio de 
mattos • marco Antonio dos santos Ferrao • marco Antonio Grecco ribeiro 
• marco Antonio Kubik de Castro • marco Antonio rebelo • marco Antonio 
rosa • marco Antônio Vasquez • marco Aurelio Almeida lourenco • marco 
Aurélio Caviola • marco Aurelio de deus santos • marco Aurelio de oliveira 
• marco Aurélio Gerosa • marco Aurelio lamin • marco Aurélio sampaio 
muniz lima • marco Buck Faldini • marco daurises mello • marco Fábio 
Prada • marco Paulice • marco Prist Filho • marco Purelio Bermejo Palma • 
marcos  Alberto  Alves Fontes • marcos  Batista de Araujo • marcos  
esperidiao silva • marcos Andre Batista de souza • marcos Antonio  
nogueira Goncalves • marcos Antônio Amorim da rocha • marcos Antonio 
Ariante • marcos Antonio de oliveira teixeira • marcos Antonio rosal • 
marcos Antônio silva menezes • marcos Aparecido da silva • marcos 
Arruda Campos • marcos Augusto de Abreu • marcos Aurélio Farias de 
oliveira • marcos Aurelio nascimento • marcos Aurelio ruivo • marcos 
Baeta ippolito • marcos Cabral de sousa • marcos Cesar  Vicenzi • marcos 
Cundari lemos • marcos de oliveira • marcos eduardo Pretoni • marcos 
evangelista • marcos Ferreira onofre • marcos Ferreira ramos • marcos 
Gomes Paula • marcos Granieri oliveira • marcos Guimaraes santos • 
marcos hiroyuki suguiura • marcos Jean melo e silva • marcos Joelo 
Fernandes Vieira • marcos Jose moreira diniz • marcos Jose santos de 
Almeida • marcos laurentino martins da silva • marcos magoni • marcos 
martins rocha • marcos mauricio dos santos • marcos mei Vergani • 
marcos motta • marcos orlandi Bonadies • marcos Paquete Vranjac • 
marcos Paulo de lima • marcos Paulo souza reis • marcos renato Vicari • 
marcos ribeiro Prates da rocha • marcos roberto dos santos soares • 
marcos roberto mendonca • marcos rodrigues Barros Cassini • marcos 
rodrigues de macena • marcos soares Couto • marcos syuffi • marcos 
teixeira de oliveira • marcos thiago souza • marcos Vinicius Barreto de 
Almeida • marcos Vinicius de Araujo • marcos Vinicius Gonzalves Contente 
• marcos Vinicius mendes Viana • marcus Cicero Bezerra do Carmo • 
marcus danilo dos ouros • marcus de oliveira ribas • marcus Felipe 
Belluzzo Alba neto • marcus Flavivs da silva • marcus Peres Fontenelle dos 
santos Filho • marcus Vinicius Correa de Alencar • marcus Vinicius Franco 
Pompilio • marcus Vinicius Jesus Bonfim • marcus Vinicius marettichinellato 
• marcus Vinicius miranda ribeiro • marcus Vinicius Quintella • margaret 
Balestrini • margarete Aparecida de Camargo • margarete Campeld • 
margarete Ferreira da silva • margarete reis rolim • margarete trilikoviski 
• margarete Yuri okuda • margareth Jesus santos • margareth noda • 
margareth silva Aparecido • margarida Benjamim neta de oliveira • 
margarida magda eufrasia dia • margarida maria teixeira lanfranchi • 
maria  Arcanjo de santana • maria  das Gracas santos • maria  de Fatima 
Benjamin • maria  isilda Gimenes mihol • maria A Cantero sanches • maria 
Alda teixeira durval • maria Alexandre da silva • maria Alice  Alves santos 
• maria Alice olivieri • maria Alves de oliveira • maria Alves santos • maria 
Alzira Pinto ribero • maria Amelda da Costa • maria Amélia Campos de 
oliveira • maria Amelia rodrigues • maria Ane dias • maria Angela  
rodrigues • maria Angela de deus • maria Angela dos santos Cozzolino • 
maria Angela santos • maria Angelica Batista • maria Angelica de Araujo 
Ferreira • maria Angelica Ferreira souto taciano • maria Angelica Fontes 

romano • maria Angélica sabbag happel • maria Angelica silveira silveira 
• maria Anita da silva toledo • maria Antonia Ataide da silva • maria 
Anunciada dos santos • maria Aparec ida martins • maria Apareciao lima 
• maria Aparecida  tadeu Cunha • maria Aparecida Andre • maria Aparecida 
Araujo da silva • maria Aparecida Barbosa • maria Aparecida Borges lais 
Ferreira • maria Aparecida Cezario • maria Aparecida de Almeilda • maria 
Aparecida de lima Claro • maria Aparecida do nascimento • maria 
Aparecida dos santos • maria Aparecida Freitas Amaral • maria Aparecida 
Ganda de souza • maria Aparecida Giglio rocha tavares • maria Aparecida 
iesbik • maria Aparecida lanzellotti • maria Aparecida lemes da silva • 
maria Aparecida lopes • maria Aparecida marozzi lins • maria Aparecida 
marques honorio • maria Aparecida merguissio • maria Aparecida moraes 
Bittencourt Couto • maria Aparecida moreira dos Anjos • maria Aparecida 
nascimento Pereira • maria Aparecida nuncs Boptoli • maria Aparecida 
Pinto • maria Aparecida s tagushi • maria Aparecida santos • maria 
Aparecida silva de souza • maria Aparecida Xavier • maria Aparecida Zillie 
• maria Augusta dos santos leme • maria Augusta marsian Gomes • maria 
Baltazar • maria Betania Barros da Costa • maria Betania deixoto • maria 
Bratriz Costa nepomucenu • maria Candida Pinheiro Baracat • maria 
Carolina Baroni • maria Carolina Ferrari rego Barros • maria Carolina rossi 
• maria Carolina Whitaker • maria Cecília Ferraz de Conde • maria Cecilia 
Ferreira • maria Cecilia leme Pereira • maria Cecilia marcondes Veiga • 
maria Cecilia medina Flor • maria Celeste Balloussier Cerchiaro • maria 
Celia Costa soares • maria Celia dutra • maria Christina de Almeida • maria 
Claudia Faria • maria Claudia martins Alves da Cruz • maria Claudia 
Villaboim Pontes • maria Conceicao da silva • maria Cristina Alves 
Assumpcao • maria Cristina Cunma indini • maria Cristina da silva dias • 
maria Cristina Ferreira martins Vilaça • maria Cristina Furtado da silva 
Bonacif • maria Cristina Godoy de souza • maria Cristina Kater • maria 
Cristina lopes Ferreira Ferreira • maria Cristina rocha • maria Cristina 
rodrigues • maria Cristina silveira leal de meirelles • maria da Aparecida 
moraes de lucca • maria da Conceicao ribeiro • maria da Graca de sa 
loschiavo • maria da Graca luciano • maria da Graca marques • maria da 
Guia dias • maria dalva de Farias oliveira • maria das dores silva Perepra 
• maria das dores souza Francisco • maria das Graças Andrade de moura • 
maria das Gracas oliveira • maria de de Fatima sakamoto • maria de 
Fatima Alexandrino da silva • maria de Fatima Alves Fernandes • maria de 
Fatima Coutinho dias • maria de Fatima Cristina dos santos nobre 
heriques • maria de Fatima da silva • maria de Fatima de m Amorim • 
maria de Fatima de oliveira • maria de Fatima dos santos spinola • maria 
de Fatima Ferreira • maria de Fatima mendes Arantes • maria de Fatima 
ribeiro de Bettencourt • maria de lourdes Abib de moraes • maria de 
lourdes Amorim de oliveira • maria de lourdes de lima Claro • maria de 
lourdes dos santos • maria de lourdes egydio Villela • maria de lourdes 
Ferraz Pereira • maria de lourdes munhoz • maria de lourdes santos • 
maria de lourdes saragiotto Paese • maria de nuria Pons Bueno • maria 
deia Gomes • maria denize Batista • maria deuzane da Conceicao • maria 
diederichsen Villares • maria do Carmo Barreto novaes • maria do Carmo 
Costa Fernandes • maria do Carmo eulalio • maria do Carmo F Giuntini • 
maria do Carmo lima • maria do Carmo rizo tarifa • maria do Carmo silva 
Zacarias • maria do Carmo souza • maria do nascimento • maria do 
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rosario santos Pereira • maria do socorro de lima moura • maria dos 
Anjos da silva Bispo • maria dos Prazeres morais ribeiro • maria dos 
santos Christovam • maria dos santos de Amaral • maria edmee Alexandre 
Pinho • maria edna  silva Gomes • maria edna lucia da silva • maria 
eleaine Gomes • maria eliane lima moraes machado • maria eliezira 
sousa tassinari • maria eliza  Vasconcelos Conceicao • maria elizabeth C 
martins • maria elizabeth Palomino Bernardo • maria elizetti da Costa 
Freira • maria ester sosa • maria esther Fernandes soares • maria eugenia 
Gontijo Borem • maria eunice Cardoso • maria evanilda m Pan Y Agua 
mazzini Pan Y Agua • maria Farias Brasic • maria Fatima Buering Castro • 
maria Fernanda Arza Grave sena • maria Fernanda Bertolini dias dias • 
maria Fernanda Goncales Correa de souza • maria Filomena  martins 
Galvao Barros • maria Filomena Brandao • maria Garcia • maria Girleide 
mendes de Almeida • maria Gonçalves de oliveira • maria Goreth maciel • 
maria h Correia • maria helena d P de Castro Prado • maria helena Ferraz 
• maria helena Gomes • maria helena Pereira de oliveira melo • maria 
helena Pires martines • maria helena teixeira martins • maria heloisa 
Pengo da Costa • maria herminia tonini • maria hilda Aragao olegario • 
maria ignes helena Gondim sampaio Correia • maria ignes Pirez • maria 
inaldice lama soita • maria ines Abreu • maria inês Cardieri Pelizzer • 
maria ines Vaz de Arruda Corsini • maria ines Vitor • maria inez novaes • 
maria isabel Arroyo Calderón • maria isabel de Paula ribeiro • maria isabel 
edo santos Fernandes • maria isabel Junqueira Fonseca • maria isabel 
santos • maria ivette Carboni malucelli • maria izabel da silva toledo • 
maria izabel lamounier de Vasconcelos • maria izabel ramalho martins • 
maria Jose  Aquino Costa • maria José Costa rodrigues da silva • maria 
Jose da silva • maria Jose davao • maria Jose de santana nascimento • 
maria Jose martinez • maria Jose martins de oliveira • maria Jose mitsuko 
shimizu • maria Josefina Gandarillas • maria Julieta Pinto rodrigues 
nogueira • maria lidia Ferreira • maria ligia monteiro de Araujo • maria 
lira soares • maria lopes lima • maria lourdes de souza • maria lourdes 
G Ferreira • maria lourdes Jesus silva • maria lucia Alves rodrigues • maria 
lucia Aparecida sarubi • maria lucia Bastos shiguihara • maria lucia 
Bertolino da silva navarro • maria lucia Cardosa • maria lucia Cezar de 
souza • maria lucia Collier • maria lucia de Araujo • maria lucia de Borba 
rolim • maria lucia de Carvalho romos • maria lucia dos santos • maria 
lucia Galves • maria lucia matias • maria lucia rustiguel martins • maria 
lucia souza Correia de Paula • maria lucia Vieira • maria luciana soares • 
maria lucilene do nascimento machado • maria luisa Vomero monaco 
monaco • maria luiza Brandalise • maria luiza de Arruda ezequiel Brida • 
maria luiza dutra • maria luiza resston • maria luiza sanches Ferreira n • 
maria luiza Vieira Cavalcante • maria madalena da Paixao Chimooka • 
maria madalena herglotz Ferreira • maria madalena rosa • maria marinho 
• maria marques da silva Alves Cardoso • maria marta Aparecida Barbosa 
• maria matias • maria miyoko miyazato ishikawa • maria monica de 
siqueira Pires • maria nicolode • maria nilda Paschoal • maria odete 
dourado da Cunha nicolaci • maria odette do nascimento Pires • maria 
oliveira leal Costa • maria olivia santos • maria ondina de oliveira leria • 
maria Paula Zappa leite • maria Perpetua rocha de lucena Pereira • maria 
r dos santos silva • maria ramalho ribeiro • maria regiane nogueira da 
silva • maria regina Ferreira navarro • maria rita loureiro • maria 

rodrigues de Jesus • maria rosa duarte de oliveira • maria rosa h de 
oliveira • maria salome nunes Cavalcante • maria sandra Guedes Chaves 
• maria selma de Pontes • maria silvia Barrozo • maria silvia souza rehder 
• maria simone  teles de lima silva • maria sineia dos santos • maria 
solange nascimento lopes • maria stella rayamori • maria sueli Zanbon 
mendes • maria teodora do Carmo • maria teresa Bolzan de Angelo • 
maria teresa de sousa Gonçalves • maria teresa F s Catalano • maria 
teresa Ferreli • maria teresa Peres de sousa • maria teresa sandoual • 
maria teresa Zulini da Costa • maria tereza Botecho da silva • maria tereza 
mello da Cunha • maria terezinha da silveira seixas • maria theodora 
Gazzi mendes • maria thereza A salles • maria therezinha Alves • maria 
Valderice da silva • maria Venina do Carmo ribeiro da silva • maria Vitoria 
orsi hoffmann • maria Zelia G C Pereira • maria Zelma da silva martins • 
maria Zenaide oliveira • maria Zeneide montel da silva • mariam ibrahim 
• mariana Alencar do Amarante • mariana Alves • mariana B Corrêa da 
silva • mariana Campos dias Ferraz • mariana Cerri teles • mariana 
Civinskas Vicioni • mariana da Cunha nunes • mariana dannabella de 
magalhaes Gomes • mariana de Freitas Barreiro • mariana de moura 
Bezerra da silva • mariana Fernandes Alves • mariana Fialho leal de 
moura • mariana Florencio de lima • mariana Jazon • mariana leister 
rocha • mariana lopes steinstragsser • mariana maciel dos santos • 
mariana ozores michalany • mariana regina Buratto • mariana seabra 
matos Poletto e Castro • mariana silva de Avelar • mariana Vasconcelos 
teixeira • mariangela Cesaroni • mariangela dos santos • mariangela 
niccolai • mariangela rosa de oliveira • marianna Armellini • maricler 
martinez oliveira • marie Frances Araujo Breves do santos • marie rose 
Gebara maluf • marijane V lisboa • marilac de Paula • marilda de Cassia 
dias • marildis Goncalves rocha • marilene Aparecida de oliveira • 
marilene Cassol • marilene dos santos rodrigues Fernandes • marilene 
Goncalves do santos • marilene maichin • marilene Peixoto • marilha 
Vieira marques • marilia Alves dos reis • marília Ancona lopez • marilia 
Augusto • marilia Barbosa mendes da silva • marilia Freitas moherdavi • 
marilia Georgia Alves teixeira • marilia loiola • marilia teresa lacerda s P 
K silva • marilia tomini • marilia trindade Ferreira • marilice terezinha de 
souza • marilin t P Boer • marilu Guimaraes Vieira • mariluce Gabriel da 
silva • marilucia Ferraz lemeszenski • marina Americano • marina Antunes 
de lima • marina Barollo • marina Crema leis • marina de Albuquerque 
Pereira regis • marina de Fatma senra Alevedo • marina de Jesus • marina 
de sena nobre • marina dulce Guimartes santanna • marina eico oyama 
• marina el tayar • marina Gomes descio • marina hiromi ito dos santos • 
marina lafer • marina machado da rocha • marina missako Kimura • 
marina nunes de Castro • marina oliveira Paula Passanezi • marina 
selerges • marina stefani Viana • marina tardelli • marina Villa • marinalva 
dos santos • marinalva Faustino santos • marinalva Gois Pereira • 
marinalva soares da silva • marineide Barbosa • mario Ademar Ferrareze 
• mario Antonio Carneiro Cilento • mário Artur Pereira Carvalho • mario 
Augusto lara • mario Augusto Valim rodrigues • mario Celio de oliveira 
Batista • mário Corrêa molina • mario da Graga Gomes Ficho • mario de 
Carvalho • mario Ferrari Filho • mário Ferraz de Arruda Filho • mario 
Florenzano Filho • mario Gaviolli da silva • mario higino neves mello 
leonel • mario Jose do santos • mario Jose Valerio • mario lucena da Cruz 
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• mario marques Jr • mario matsumoto • mario ribeiro de mendonca • 
mário roberto Armelin Pereira da silva • mario roberto Generosi Brauner 
• mario roberto oliveira Junior • mario rubbo • mario sergio Borges 
Junior • mario sergio Cavicchioli • mario sergio santos de oliveira • mario 
taglioni neto • mario thiago tolentino • mario Vassalo Visciani • mario 
Vinicius  Cassaca • mario Vitor Goncalves • marisa de Jesus Amaral • marisa 
eliane de Jesus Ferraz Brito • marisa monteiro • marisa Yamashiro • marise 
dos santos Brito • marisete Aparecida Bueno • marisete marcondes • 
marisol Cuencas • maristela  silva lopes • maristela Velho Chiecco • 
marivaldo  miranda santos • mariza Albertini lima • mariza das Gracas 
martins • mariza Pereira Alves navaes • mariza Yuki Kondo Kondo • 
marizete Batista dos santos • marjorie Priscila souza • marlene de oliveira 
haro • marlene Faria da silva Cardoso • marlene Khatcherian Arakelian • 
marlene rocha • marlene rodrigues da silva • marlene romero • marlene 
sabino Afonso • marlene teixeira de lima • marlene Vieira romao • marli 
Ana  do Prado • marli dos santos dias • marli Pereira do Carmo • marli 
Venancio silva • marliane de souza Braga • marlise margaritelli • marlon 
Valadao • marlos Apyus lopes de Araujo • marluci Compiani • marly 
millen murad • marta Aparecina Bezera de sousa • marta de sousa 
ribeiro • marta duarte dos santos • marta l m oliveira • marta maria  
Alves de Figueiredo • marta teresa maia • martina Beatriz melo lopes • 
martina Briquet • martinha Bispo de Jesus • mary Cerqueira • mary luci 
Vieira Venturole • maryhelen Albuquerque Bastos • marysol Franco Goes • 
masiel Borges de santana • massako okada • massako Yamabe • massimo 
spalla • mateus Agrelli diniz • mateus henrique Brum • mateus Kullmann 
• mateus melhado de souza • mateus mistieri simbukoro • mateus reghin 
neto • mateus siketo • mateus tadeu Cescon • matheus de Almeida santos 
• matheus luz • matheus tarzia • matheus tessler • mauna mota Katipiam 
• mauna soares de Baldini rocha • maurem Aparecida montes da silveira 
• mauri lima santos Junior • maurice Costin • mauriceia severina de 
moura • mauricia Brandao da silva • mauricio  de miranda Casa Grande • 
mauricio Angeluti • mauricio da silva • mauricio d-Auria Pedrosa • 
mauricio dos santos silva • mauricio Jose machado • mauricio Jose ribeiro 
• mauricio José stycer • maurício mahana • mauricio mariano Jacoby 
muniz • mauricio nascimento • mauricio Pontes esposito • mauricio rosa 
demelo • mauricio siqueira • maurício soares negrão • mauricio Vitoriano 
Junios • maurisio dionisio da silva • maurizio Billi • mauro Augusto moraes 
• mauro Bergerman • mauro Chaparro • mauro Cosme martins • mauro de 
Freitas Capellão • mauro Fagundes Goncalves • mauro Jose Abbud • mauro 
José de lima • mauro oliveira • mauro Vieira sena • mauro Zenhiti Azana 
• max Alex moreira dos santos • maximillian Augusto ribeiro Gouvea • 
maxwel Ferreira Pessoa • mayara lucy teixeira montoni • maycon 
rodrigues de Araujo de lima • maymi Freitas hattori • mayra Christina 
Campos lima • mayra Clara marcal santana • mayra mastriani Furini • 
mayra ribeiro de Almeida • mayra santos rodrigues • mayron P F miranda 
Borba • meire • meire Campachi • meire de souza Cruz • meire midori hori 
Pereira • meire rise salomao • meiryelle landin Franco • melenita souza 
Cerqueira • melisa Carvalho dos santos • melissa  Bento marinho • melissa 
Cristina  morara • melissa Cristina izidoro • melissa de Campos Freitas • 
melissa inove • melissa oliveira Costa da silva • mercedes Pacheco e 
Chaves lunardelli • mercedes trombini de oliveira • mércia Aparecida da 

silva serrasqueiro • mercia Barbante • merilandia Ximenes • merly Ferraz 
de souza • messias de Jesus • michael humberto Castilo Granados • 
michael nunes de souza • michel de Freitas da silva • michel Goldfarb 
Costa • michel Gordon • michel Grismino da silva • michel leandro de 
souza Garbim • michel santos Gomide • michele da Costa e silva Jacques 
• michele Garcia Gusmao • michele schultz ramos de Andrade • michele 
Zeferino santana • micheli santos Araujo • michell Aristobolo de mello • 
michelle Bueno saquetim • michelle Carvalho dias Farber • michelle 
Correia de Araujo • michelle de oliveira • michelle Fernanda  maioli 
Candido • michelle neves Bezerra • michelle Peres milton • michelle rosa  
martins • michelle Vicente do Amaral • midia de oliveira santos • miguel 
Angelo Gentile dutra • miguel Bludeni neto • miguel Carlos Ferreira • 
miguel Glugoske • miguel Jorge lulia • miguel martins Junior • miguel 
martins santana neto • miguel raimundo Filho • milca neves tavares • 
milena dropa • milena Ferreira de novaes • milene Ciola • milene 
domingos Borda • milene Goncalves dias • milene machado Correa • 
milene Querino de lima • milene rosseto Prates • milene tavares dos 
santos • mileni Comotti • milson theodoro • milton de Abreu Campanario 
• milton Ferreira de lima • milton lopes de oliveira Filho • milton 
murakami • milton roberto Pereira • milve moretti • miquele da silva de 
sousa • mirabel texeira dos santos • miralva Pereira da silva • mireia Costa 
de miranda • mirela Barbosa Gardinalli • mirelle martins rodrigues • 
miriam do nacimento marsola • miriam Kate G Catib • miriam leandro da 
silva Antonio • miriam markus • miriam scauone Giron • mirian Braga 
Pereira de lima • mirian regina  Vieira • mirian ribeiro da silva • mirna 
Factori Viel • mirna maria do nascimento • mirna senerchio • mirna silva 
Correia • mislene de Assis da silva santos • mitsuko ono • moacir Antonio 
Avanzo • moacir do Amaral Bento • moema F Borges • moises Braga de 
oliveira • moises de Queiroz lemos • moises ribeiro lima • moises 
skitnevsky • moisselle mendonca moreno • monica Alves Ferreira • monica 
Assis da silva • monica Bertodo do santos • monica Bonetti • monica 
Calete seabra tiltscher • monica Cersosimo • monica Correa nunes • 
monica Cristina marques dos santos • monica das Virgens silva • mônica 
de A lins serino • monica do Carmo silva • monica dominici Cricci • 
monica emi Yassui ishikawa • monica Farias dos santos • monica Ferrero • 
monica Gurgel magalhaes • monica Passos Bahia • monica Pereira matos 
• monica Perin diez • monica Petrocelli • monica Pinto de mesquita • 
monica Priscila moraes • monica regina de Castro • monica santos 
machado • monica santos souza • monica sarmento das neves • monica 
silva de Jesus • monica silva Pinto • monica Zorzetto Garcia • monique de 
souza • monique diana Verdegay • monique reis Franca • moris Korich • 
moshe B sendacz • moyses  Floriano machado-Filho • mozart Camargo da 
silva • muller matias • muriell  ribeiro Ganda • murilo Alves de souza • 
murilo da Costa Carvalhaes • murilo moura lima • murilo oliveira • murilo 
souza • myrian h Barata • myrna Pia Favilli • Nabil Bachove • nadia 
Cristiane de Barros • nadia Kansaou messina • nadia maria  sampaio 
souza silva Figueiroa • nadja Cunha lima Veras • nadja silva lima • 
nadjael dos santos • naelia Forato • naftal Wladyslaw • naiane rosa 
Avelino • naiara santos • nailton santos silva • nair Foresta Jeronimo • 
nair ramos de oliveira • nair teruya • naira hossepian salles de lima 
hojais • nairton Borges • nanci dagragnano • nanci terezinha remondine 
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• nancy de Fatima silva • nancy raminelli • narciso Antonio dosualdo • 
nasser derzi Bou Khezam • natali rita sugio • natalia  Casal marassi • 
natalia Aguiar martinez • natalia Amadeu landsberger Glik • natalia de 
Almeida moura • natalia de Almeida ordacgi Caldeira • natalia Guimaraes 
Viotti Guimaraes Viotti • natalia Klain • natalia Kuchar • natalia medeiros 
• natalia noronha Barros • natalia regina de oliveira • natalia reis lima • 
natalia sanchez • natalia soares Ferreira • natalia trovo reis • natalie 
Fantini nascimerto • natalina manoel moutinho • natanael da silva • 
natanael Pereira Praxedes Junior • natania do Carmo oliveira sequeira • 
natascha Buazar egregi horvath • natasha martiniano • natasha sostag 
meruvia • natércia Cerdeira da silva mendes • nathalia dos santos de 
Almeida • nathalia Gomes Crepaldi • nathalia marques • nathalia Virginia 
Carmo • nayana lebois Ferreira • neal talanskas • necy maria macedo • 
nedimar Frattini • nefer da Fonseca Klain • neide Akimi toda • neide do 
nascimento neves • neide do nascimento silva • neide rosa de souza • 
neirivan Alves Bispo • neli Aparecida ramos scarin • nelly novaes Coelho 
• nelson Augusto santos • nelson Brandao Junior • nelson Broni Pereira • 
nelson Craidy Cury • nelson da silva • nelson del Pezzo • nelson eduardo  
da silva • nelson Joao da silva Junior • nelson laks eizirik • nelson martins 
de nittis • nelson Pacheco sirotsky • nelson Peixoto da silva • nelson 
roberto Cueva • nely mattucci • nemer Antorio Bretas Junior • nereide 
Carlos de Almeida • neri lucia Wisoczinski • nerinaldo Jacinto de souza • 
nerivaldo Vieira da silva • neusa Apparecida P ribeiro • neusa epifanio 
soares • neusa lucia Pereira • neusa maria Correa Ferreira • neusa maria 
da silva • neusa maria de souza Pinto • neusa maria Vigorito • neusa 
moreira • neuza maria marots Paschoal • newton de lima Carlini • 
newton naoki Ahagon • newton Pontes machado • ney Jorge Camara • 
neyde santoro Pingitore • nice Coelho Alexandre • nidia licia Batista • 
nidia Quirino • nielson Farias de moraes • nikita ingrid de Abreu • nikole 
Cestaro • nilbenia de oliveira lima souza • nilce de Jesus reis • nilce 
maria  Alves • nilda Aparecida da silva • nilda maria inacio silva • nilson 
ribeiro • nilton B Pereira Junior • nilton Carlos Busch • nilton moreira 
Junior • nilton nabarrete Coelho • nilton Pereira de lima • nilton shiga • 
nilton soares do nascimento • nilva Aparecida Cherri • nimia Paula 
ramos de Queiroz Cifuentes • nina maria Campos Puttini • nivaldo 
Ferreira de matos • nivaldo Pereira da silva • nivaldo rodrigues dos 
santos • nivea Aparecida Passos martins • nivea soares da silva • nixon 
Pereira da sila • nobuko Yoshida • noelia romana Portillo miranda • noely 
Yukiko igawa ribeiro • noemi de sando • norberto Bernardes martins • 
norimar Cassiano da silva • norma suely da silva Barbosa • noroel 
Alcantara da silva Junior • norton do Carmo • nubia melo Bezerra • nuno 
luis de Carvalho lopes Alves • nuria maria Burza Casadevall • nurimar  de 
mattos sampaio • Obed Queiroz santos • oberdan Alves de souza Viana • 
ocimar José Ferreira • octavio Frias de oliveira • octavio Pupo nogueira 
neto • odacir Catto dos santos • odair Ferreira lopes • odair lucena do 
santos • odair Pereira reis • odair silva de Farias • odete da silva • odilon 
martins de Paiva • odina Araujo da silva • odirlei Carlos de souza • 
olaudemir Couto • olavo hyppolito Carvalho • olga dimov • oliria Cristina 
oliveira Almeida • omar Geraldo lopes diniz • onaiane Ferreira de sousa 
Caleffi • onayara Boechat • onesimo Jose Pereira • onofre Avelind de melo 
• orides silveira dos santos • oriovaldo Pereira lima Filho • orlando 

Candido de Araujo • orlando Cesar de oliveira Barretto • orlando de 
oliveira tavares neto • osaneide Pereira da silva • oscar dos reis domingos 
• osmar Jordao da silva • osmar marchini • osvado toshio Karazawa • 
osvaldo  Gomes miranda Jr • osvaldo Adriano Vieira Vieira • osvaldo Alves 
dos santos • osvaldo dias Garcia • osvaldo moreira dos santos • osvaldo 
takeho taira • osvaldo Virci Junior • oswaldo Bezerra de souza • oswaldo 
shoichi toyofuku • otavio Afonso livino • otavio Augusto Correa dias • 
otavio Barbosa de Almeida • otavio ehrenfreund • otavio m m souza • 
otoju Furuzama • Pablo Cardoso • Pablo montanes • Pablo Pietro Parucci • 
Pablo Vinicius da rocha nascimento • Pamela magdala ribeiro • Pamela 
Popp Antunes • Pamela santos de oliveira • Pamela silva maciel de lima 
• Paola  de lucena • Paola magni • Paola montini • Patricia Aline damaceno 
• Patricia Alves do Amaral • Patricia Andreia lira • Patricia Aparecida 
Francisco nascimento • Patricia Basilio de Pinho • Patricia Binotto de 
Andrade • Patricia Borges dos santos • Patricia Cabral silva • Patricia 
Campos silva • Patricia Correa r Paschoalin • Patricia Cosme de lurdes • 
Patricia da silva • Patricia da silva Fidelis • Patricia da silva Pinto • Patricia 
dauer • Patricia de Jesus rosalem • Patricia de Paula Braga • Patricia de 
souza lima • Patricia domingos • Patricia Fernandes da Cruz Geiger • 
Patricia Ferreira Vieira • Patricia Ferrera Pinheiro • Patricia Galletta 
machado • Patricia Gloria • Patricia Gonçalves de souza • Patricia helena 
da silva • Patricia l d Alves da Cunha • Patricia lima Azevedo • Patricia 
lombardo • Patricia luciane monteiro • Patricia lyra Bassan Prado • 
Patricia maria Antunes • Patricia marques • Patricia matos • Patricia miki 
takeda • Patricia miler de Almeida • Patricia munuera Araujo • Patricia 
Paiva rangel • Patricia Pereira • Patricia Pereira tenorio Vieira • Patricia 
Pighini Chieco • Patricia refinetti • Patricia rivarola rivarola • Patricia rosa 
da silva Purifilacao • Patricia rosa donato teixeira • Patricia soares de 
oliveira • Patricia taldiuo Ferreira Ferreira • Patricia Verissimo Goncalves • 
Patricia Zamberlan • Patrick oliveira dos santos • Patrycia helena marra 
Cabral maluf • Paul david Guimaraes da silva • Paul singer • Paula 
Annunciato Fabria • Paula Brigida laranjeira • Paula Carolina Zanchetta t 
oliver • Paula Colodete lucas • Paula Cristina de oliveira • Paula danielle 
martins • Paula de lima Conceigao • Paula de morais Gonzaga • Paula 
evangelista • Paula lucena torroglosa • Paula maria Guimaraes • Paula 
maria moura • Paula maria suzuki diniz • Paula mineora rodrigues • Paula 
Pessoa • Paula regina Chibly robert • Paula regina Fregolent de 
lorenzilate • Paula silva Caetano • Paula tatiele rios santos • Paula Vanusa 
Croti • Paulina Claudia Pedron • Paulina david de melo • Paulini Gallego 
dos santos • Paulino murillo Filho • Paulo  higa • Paulo  Kawazoe • Paulo 
Alexandre  Apolinar • Paulo Andre Bonifacio • Paulo Antonio Cruz • Paulo 
Augusto radunz • Paulo Ayres de Camargo Filho • Paulo Bacelete Gerber • 
Paulo Bordhin • Paulo Braga rodrigues Craveiro • Paulo Cesar • Paulo Cesar 
Cerantosa • Paulo Cesar de lira • Paulo Cesar de souza • Paulo Cesar Farias 
de Aquino • Paulo Cesar Ferreira Guedes • Paulo Cesar schiavi martins • 
Paulo Cezar Alexandre ribeiro • Paulo Cezar Bernardes • Paulo Cezar de 
magalhães Bastos • Paulo Cezar lopes moreira • Paulo de Araujo silva • 
Paulo de oliveira silva Junior • Paulo de tarso Andrade Bastos • Paulo de 
tarso rodrigues silveira • Paulo de tarso Vianna silveira Filho • Paulo 
diederichsen Villares • Paulo dos santos de souza • Paulo eduardo  
miranda rocha • Paulo eduardo Castro reis • Paulo eduardo de Andrade 
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souza • Paulo eduardo martins esteves • Paulo eduardo rea • Paulo 
eduardo serra Junior • Paulo eugenio Correia • Paulo F m o Periquito • 
Paulo Feliciello • Paulo Fernando Algro • Paulo Fernando dos santos • 
Paulo Goncalves neto • Paulo heichi nagai • Paulo henrique Barao • Paulo 
henrique Cornelio • Paulo henrique Fonseca Batista • Paulo henrique 
Gomes • Paulo henrique lino • Paulo henrique neumann • Paulo henrique 
Winterstein • Paulo iwao hashimoto • Paulo João do nascimento • Paulo 
Jose da silva • Paulo Jose da silva Cunho • Paulo Jose de Azevedo • Paulo 
Jose Ferreira • Paulo Jose ramos miranda • Paulo Junior santos da rosa • 
Paulo Juvenal da Costa • Paulo leite Pedroso • Paulo luiz Vieira • Paulo 
maria da silva • Paulo marilio de oliveira • Paulo mazzali Filho • Paulo 
menis • Paulo moizes novais santana • Paulo musetti • Paulo renato 
Fabiano Franco • Paulo ribeiro nobrega • Paulo richter roberto • Paulo 
roberto Costa • Paulo roberto da silva • Paulo roberto de Freitas • Paulo 
roberto de Jesus • Paulo roberto Ferraz de Camargo • Paulo roberto 
Frasao • Paulo roberto soares • Paulo roberto tadeu Gomes Junior • Paulo 
roberto Von Atzingen • Paulo rogerio  Gueta • Paulo rogerio Baptista • 
Paulo rogerio Calixto Viturino • Paulo rogerio de mesquita • Paulo 
rogerio Firmino rosa • Paulo rogerio Pires • Paulo rufalco moutinho • 
Paulo sergio da rocha labrego • Paulo sergio mendes • Paulo sergio 
rocha santos • Paulo sérgio torres • Paulo silva Braz • Paulo simao Vinhal 
• Paulo siqueira de Castro Costa • Paulo tiglea • Paulo Victor Vieira da 
rocha • Paulo Vinicius Bressani • Paulo Vinicius Camara dos santos • Paulo 
Vinicius da Cruz Faria • Paulo Vinicius martins • Paulo Walter Ballesteros • 
Paulo Yoor dos santos • Pedro Alberto morettin • Pedro Belli • Pedro Bruno 
Pereira de Brito • Pedro Callegaro Filho • Pedro Cleyber Breda morosin • 
Pedro Costa Figuereira • Pedro Cunha de holanda • Pedro de Jesus Juliotti 
• Pedro de souza moreira • Pedro domingos Vendemiatti • Pedro Galdino 
dos santos • Pedro henrique Andrade da silva • Pedro henrique nery da 
silva • Pedro Knoepfelmacher • Pedro luis ribeiro marcondes • Pedro luiz 
Crespi Filho • Pedro luiz teruel • Pedro miguel Almeida Cruz • Pedro nieto 
Garrido • Pedro Paulo  Cordeiro de souza • Pedro Paulo Cartonesi • Pedro 
Paulo da silva • Pedro Perezim • Pedro Petite Bueno Amaral • Pedro 
rogerio Clemente Palomares • Pedro sérgio de marco Vicente • Pedro 
tugendhat • Pedro Vidal olimpio de melo Costa • Pedro Vinicius maroues 
egea Campos • Percival Camanho • Perla schein • Peter John leao Pedro • 
Peterson Borges • Petronilla Cludi dal Pino • Philipe Berman • Philippe 
rossi • Pilar oliveira Gutierrez sacci • Poliana machado rieffel • Pricila 
Alves Procopio • Priscila   Weiler • Priscila Alves • Priscila Aparecida 
menezes • Priscila Bezerra Pontes • Priscila Champoski • Priscila Corrêa 
mendes • Priscila d Amora • Priscila da silva Gandolfo Gandolfo • Priscila 
da silva Gomes • Priscila de Paula silva • Priscila de souza • Priscila do 
santos santana • Priscila dos reis sampaio • Priscila eduardo Garofalo • 
Priscila Fernandes danilevicius • Priscila Ferreira • Priscila Goncalves • 
Priscila Guimaraes • Priscila landaifo • Priscila lie sato • Priscila marcola 
Goncalves • Priscila marin • Priscila somera • Priscila souza de oliveira • 
Priscila temple • Priscila tuna Quintal • Priscila Valerio renart • Priscila 
Varnda Pereira • Priscila Veronica ribeiro • Priscilla Alves rocha • Priscilla 
matias Flori • Priscilla motta ramos lara • Priscilla munaretto duarte 
ramos • Priscilla Pirillo • Quelen Cristina Jesus dos santos • Quiteria lima 
da Costa • Rachel Kogan Janovitch • rachelle Balbinot • rademar Basant 

de sa • rafael  Aparicio • rafael Alcantra Cabral • rafael Antonio Bortolucci 
• rafael Aparecido Farias de Almeida • rafael Aquino • rafael 
Astwarzaturian • rafael Augusto Bargas • rafael Augusto de melo • 
rafael Augusto martins • rafael Bruno de Almeida Pereira • rafael Bruno 
Vieira • rafael Carvalho da Fonseca • rafael Chiri Braz • rafael Cidrim 
enriquez Garcia • rafael da silva • rafael da silva ribeiro • rafael david 
moraes • rafael de lima Barreto • rafael de lima Camargo • rafael de 
lima Freitas • rafael de lima silva • rafael de moura • rafael de oliveira 
• rafael de oliveira marques • rafael de oliveira silva • rafael de Padua 
Vertelo • rafael douglas de olivera • rafael eduardo Ferreira Vasconcelos 
• rafael eluf • rafael Fiume • rafael Foly moura • rafael Goulart dias • 
rafael Guilherme rocha e silva • rafael henrique trindade • rafael hideki 
ikeda Yoza • rafael ielo • rafael Jesus Batista • rafael Jesus Pereira de 
Abrel • rafael Jose do nascimento • rafael Jose Ferreira de sa • rafael levi 
silva da Cunha • rafael maia Bon tempo • rafael mandatte • rafael 
marcelino silva • rafael martines dutra • rafael martins oliveira • rafael 
melo • rafael monico • rafael Paulo dal lago • rafael Pereira lima e silva 
• rafael reno de Paiva • rafael ribeiro Campos • rafael riekes Barauna • 
rafael salomao Cruz • rafael salzedas • rafael santos Coiro • rafael silva 
Bento Guimaraes • rafael silveira • rafael soares da silva • rafael thome 
Guimaraes • rafael Urbano • rafael Varca thomeu • rafael Xavier de 
souza • rafael Yoshyda neves • rafael Zau serpa espina • rafaela Carla 
Bernardo • rafaela roman ross • rafaella simoere silva • raffaella Alves 
rocha da silva • raguel souza ribeiro • raileane Fernanda moura melo • 
raimunda melo da silva • raimundo Alves dourado • raimundo da silva 
Aguiar • raimundo delfino neto • raimundo donizeti soares • raimundo 
edimundo de Araujo • raimundo eduardo Pedrosa moura • raimundo 
Ferreira moura • raimundo nonato Costa de souza • raimundo nonato 
de Amorim • raimundo nonato de Araujo • raimundo nonato de oliveira 
silva • raimundo nonato do santos • raimundo nonato marques de 
sousa • raimundo nonato Xavier Jr • raimundo renato  da silva • 
raimundo Vieira da Cruz • rainer Frederico silva • ramaiana Freire • 
ramilton Franciscodo santos • ramon Ferreira da silva • ranan Katz • 
randal Juliano espanhol • randolfo Ferraz de Campos • raoni Garcia 
Alves • rapael Corrallo de tomy • raphael Alves Algusto • raphael 
Augusto dos santos herrmann • raphael Berloffa Xavier da silveira • 
raphael da Cunha Crejo • raphael oliveira Antunes • raphael Pereira 
Girolineto • raphael santos • raphael Xavier nachholz Voltolini • raquel 
Braga de oliveira • raquel Cardoso • raquel Costard lira • raquel de 
oliveira Benetti • raquel Fernandes de macedo • raquel Figuireido Pinto 
da Costa • raquel inacio • raquel lais Vitoriano de lima Pires • raquel 
marcelino lopes Goncalves • raquel margarido Carvalho • raquel natalina 
rodrigues rita • raquel reis Costa • raquel sayury Frediani Cardoso • raul 
Cutait • raul enrich melo • raul tarek Fajuri • ravenia Cristina Gomes • 
raymundo delia Junior • rebeca mayra da rooha silva • regas Augusto 
Azevedo irineu • regiane Batista santos • regiane de Cassia Jose • 
regiane maria tironi de menezes • regiane Pereira da silva • regiane 
ribeiro de lima ramos • regiane rodrigues souza • regiane santos de 
souza • regilane maria Franca da Costa • regina Alves sant´Ana • regina 
Beatriz schlochauer • regina Cassia da silva • regina Celi Gomes Jardon • 
regina Celia Adriao Voiou • regina Celia dos santos • regina Celia martins 
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nunes • regina Coeli Bezerra de melo nassri • regina Continho Coelho • 
regina da silva m Ferreira • regina datti • regina de Fatima Garrido moco 
• regina dorea de santana • regina emiko sakaguti sakaguti • regina 
helena Perli Adão • regina ikai • regina lucia Azevedo • regina maria de 
Carvalho • regina maura salgado • regina neiva • regina oliveira 
Fagundes • reginaldo Cazubek • reginaldo dos santos Araújo • reginaldo 
Ferreira da silva • reginaldo Furtado de Vasconcelos Junior • reginaldo 
Jose de Franca • reginaldo Jose oliveira da silva • reginaldo luis locatelli 
• reginaldo oliveira rodrigues • reginaldo Pereira da silva • reginaldo 
rafael dos santos • reginaldo rocha dantas • reginaldo santos silva • 
reginaldo soares de souza • reginaldo Verissimo de Paiva • reginalva 
moura sena • regis Viegas da silva • regivalda nonata dos santos • 
reinaldo Augusto ribeiro • reinaldo Bastos • reinaldo Coelho da Cunha • 
reinaldo Cornelio • reinaldo silva dos santos • reinaldo tamai Gast • 
reine Augusta dos santos • reinildo Vieira dos santos Junior • rejane 
Alves Queiroz • rejane Assuncao reis • rejane da silva neves • rejane 
duarte espindola • rejane maria Cavalcante nascimento • renaldo Freire 
nunes • renan Cavazzini Cunha • renan Krauniski ribeiro moreira • renan 
santos lima • renata  Braga • renata  mendes schmitd • renata Abi 
rached torres • renata Andrea silva souza • renata Barbosa magalhaes • 
renata Barra Araman • renata Barreto • renata Bastos • renata Batista 
de miranda • renata Beatris Camplesi • renata Camara Carrer • renata 
Cilene dainese • renata Consuelo Furlanetti • renata Costa • renata 
Cristina da silva • renata Cunha Gomes • renata da silva moura • renata 
de Campos Balieiro sinisgalli • renata de Cassia oliveira • renata dias 
Barci • renata Ferreira rosseti • renata Ferreira saraiva • renata Ferrero 
Pallone • renata Gabriela toni • renata Garcia Chicon • renata Garcia 
Zeque • renata Gind desousabaceli • renata Karina dos Anjos • renata 
Kely Campos Carvalho • renata lage Borges • renata lemos Goncalves • 
renata longhi de Carvalho Carvalho • renata luper Antunes de oliveira • 
renata machado • renata maia de mello • renata marconato • renata 
maria marcondes Pontes • renata martin de Castro • renata moreira • 
renata motta • renata muramatsu • renata nakaharada mendes de 
sousa • renata nunes Cesar • renata oracic • renata Pereira duarte Alve • 
renata Pereira Ferru Gil • renata Pereira nantes da silva • renata ribeiro 
do Amaral • renata rubio Goncalves • renata silva do nascimento • 
renata thais silva de souza • renata Viviane Castro • renato  muller da 
silva • renato Alves de souza lima • renato Augusto de Carvalho 
nogueira • renato Bernardo mendonca • renato Chieffi schouchana 
Chieffi somouchane • renato de Andrade maronna • renato de Araujo 
santos • renato de magalhães • renato de mendonça maia Júnior • 
renato de Paula Guimaraes • renato de toledo storani • renato dos 
santos Farias • renato edio Favaro • renato euclides da silva • renato 
Farias Barreto • renato Fogagnoli Jr • renato Fukumoto de Jesus • renato 
Garcia Pereira • renato Gomes de lira • renato Gomes do nascimento 
rosa • renato Gomes Freire • renato Gragnani • renato Jorge lamoglia • 
renato Kenji matsuda • renato lopes da Costa • renato luiz damasceno 
rodrigues • renato muller • renato oliveira Almeida • renato oliveira 
Castro • renato Pazzini • renato Pereira lacerda • renato Pinto Weiss • 
renato ribeiro latancio • renato rodrigues de mello resende • renato 
rosseto mazza • renato rossi lima • renato sartori lardin sanchez • 

renato sergio leandro • renato timbri • renato Venditto • rene Kfouri 
Junior • renê roberto Campanhã • rene rodrigues da silva • renille  
moreira Cirqueira • reynaldo Penna • ribamar sant Ana da rosa • riberto 
Ferreira da silva • ricardo Adrianougolini Ugolini • ricardo Antunes de 
Castro Conde • ricardo Aparecido da silva • ricardo Aparecido dos santos 
• ricardo Azevedo da silva • ricardo Barbosa honorio • ricardo Bastos 
smith • ricardo Besen • ricardo Bevilacqua • ricardo Bueno Blanch • 
ricardo Cardoso santana • ricardo Curi • ricardo davini • ricardo de 
Castro Barros • ricardo de Freitas monteiro • ricardo de Vita tubino • 
ricardo doebeli • ricardo Fernande Pereira • ricardo Ferreira Brandao • 
ricardo Ferreira de souza • ricardo Gaspar Fugii • ricardo Giamelari 
Gaspar • ricardo Goto • ricardo Jorge metzner • ricardo Jose Canto de 
souza Vieira • ricardo José marques de sa Freire • ricardo Kiy • ricardo 
laporte ramos • ricardo leandro silva • ricardo luiz Becker • ricardo luiz 
Chagas Amorim • ricardo luiz Pompermoier • ricardo macedo dos santos 
• ricardo marsiglia • ricardo martins • ricardo mil homens • ricardo 
mirabelli • ricardo miranda Beringhs • ricardo nepomuceno • ricardo 
nogueira Pascal • ricardo nolasco Ferreira • ricardo ogna • ricardo ricci • 
ricardo ripoli • ricardo sanda • ricardo scalzo • ricardo scandora muniz 
Coimbra • ricardo shimoda nakasako • ricardo silva • ricardo silva 
moreira • ricardo souza ribeiro • ricardo tadashi ogawa de souza • 
ricardo tadeu matos Alves da silva • ricardo tertuliano de oliveira 
mourão • ricardo tufaniuk • ricardo Vantini • ricardo Videira • ricardo 
Zanquini Cabral • richardson nascimento da silva • rieko Yamada • rilder 
simoneelos • rinaldo Vitalo • rita  de Cassia matos de oliveira • rita Cioffi 
• rita de Casia reis • rita de Cassia  silva leite de oliveira • rita de Cassia 
Batista • rita de Cassia d Valenzuela • rita de Cassia da silva • rita de 
Cassia da silva santos • rita de Cassia diaferia • rita de Cassia eduardo • 
rita de Cássia F C rodrigues • rita de Cassia Gomes • rita de Cassia Gozzo 
• rita de Cassia lustosa messias Barrense • rita de Cassia miguel dutra • 
rita de Cassia moreno • rita de Cassia rodrigues • rita de Cassia sastre 
travesso • rita de Cassia souza Campos • rita de Cassia Vieira da silva • 
rita maria Acacio • rita maria erhart de souza dias • rita marinho • rita 
silva oleira • rita silvana muraca rodrigues • rivaldo Câmara • robenita 
maria ribeiro • robert ellis Williams • roberta Assoni Bueno • roberta 
Carvalho mello • roberta Cateli ribeiro • roberta Crabbe teixeira • roberta 
Cristina ribeiro de souza • roberta de Jesus • roberta dos santos sadler 
• roberta Fernandes ramalho • roberta Folego • roberta Gomes da silva 
• roberta Koronfli Koronfli • roberta lazone Cavalcanti • roberta luiz da 
silva • roberta Pagotti Ferrari • roberta Pestana ribeiro • roberta ramos 
• roberta sgarbiruffo • roberta soleira Fontana • roberto  dos santos • 
roberto  Florencio de miranda • roberto Alves Arcanjo Jr • roberto 
Amaral ogando • roberto Antonio Carlessi • roberto Antonio Caserta 
Bacellar • roberto Aparecido da silva • roberto Arelino  Batista • roberto 
Aroso Cardoso • roberto Barbosa de melo • roberto Berlamino Carvalho • 
roberto Bezerra da trindade • roberto Carlos Cesar de Carvalho • roberto 
Carlos da silva • roberto Carlos Keppler • roberto Carlos nunes • roberto 
Carlos silva Kosta • roberto Carneiro da Cunha moreira • roberto Celestino 
Cabral • roberto Cosme da silva • roberto de Carvalho Bandiera • roberto 
de Paula simoes Jr • roberto Ferreira nascimento • roberto Giannetti da 
Fonseca • roberto Gongalves de Araujo • roberto haddad • roberto 



161

haruo ianagui • roberto issao • roberto Jesus Goncalues • roberto Jose 
Bernardez • roberto José taboas de mello • roberto Kazuaki Yoda • 
roberto Kazumassa shimoda • roberto leandro Goncalves • roberto luiz 
hecksher Corrêa netto • roberto luiz Justus • roberto martins dos santos 
• roberto massayuky otani • roberto moimaz Cardeña • roberto monteiro 
de Almeida • roberto noronha de oliveira duarte • roberto o Burstin • 
roberto oliveira • roberto Pasqual Pinto de miranda • roberto Pires de 
Goes • roberto Pizarro sanches • roberto rocha santos • roberto 
rodrigues • roberto rodrigues dos santos • roberto salvador de 
mascarenhas • roberto sayegh • roberto silva ribeiro • roberto siqueira 
• roberto stoco • roberto tatsuo idiga • roberto teixeira da Costa • 
roberto Velloni • roberto Vieira nunes • roberto Waddington Barone • 
roberto Zoppellari iori • robervania Bandeira • robinson das silva 
marques • robinson Ferreira da silva • robsom silva lage • robson 
Aparecido rezende de Barros • robson Barreto Ferreira • robson Carvalho 
Paulino • robson da Costa silva • robson de Castro Ayala • robson 
Francisco de Carvalho • robson leandro ribeiro • robson marcelo santos 
• robson Quinello • robson ribeiro da silva • robson santos de Andrade 
• robson seriani • robson silva Pessoa • robson souza silva • robson 
Veras • rodolfo Bispo Coutiz • rodolfo Borbel Pitarello • rodolfo elsas • 
rodolfo Ferreira Ventura • rodolfo Funcia simões • rodolfo leito • rodolfo 
raus • rodolpho Cavalheiro neto • rodolpho Jacob maier Jr • rodolpho 
lopes da rocha • rodrigo Alberto de souza martingo • rodrigo Amorin • 
rodrigo Andrade lima • rodrigo Antonio de Carvalho • rodrigo Antunes 
Bersa • rodrigo Azevedo sant Ana • rodrigo Barbasa tavares • rodrigo 
Batista do rosario • rodrigo Batista moreira desouza • rodrigo Bragate 
santana • rodrigo Castilho • rodrigo Cazelato Papetti • rodrigo Costa 
Alves • rodrigo da Cruz Altamor • rodrigo da silva • rodrigo da silva 
Ferreira • rodrigo da silva oliveira • rodrigo danilo ribeiro de Carvalho • 
rodrigo de Andrade • rodrigo eduardo rapczynski Berti • rodrigo Focaca 
miguel • rodrigo Games locatelli Bgala • rodrigo ivo de Araujo • rodrigo 
Jose r A osorio • rodrigo lerario iervolino • rodrigo lima de sousa • 
rodrigo luiz Cunha Goncalves • rodrigo luiz Vaz Zweibruk • rodrigo 
maran maturana • rodrigo martins Albiero • rodrigo mashimoto • 
rodrigo matos dos santos • rodrigo melo souza • rodrigo mendes Gerosa 
• rodrigo merculano Gongalves • rodrigo milbeyer • rodrigo molina • 
rodrigo montanholi Pereira • rodrigo moura samuel • rodrigo mourao 
lino silva • rodrigo Paiva dias • rodrigo Pereira da silva • rodrigo Pereira 
de mello • rodrigo Pereira Goncalves • rodrigo Pereira santana • rodrigo 
Peres Franca • rodrigo Pierrotti • rodrigo rezende • rodrigo rodrigues 
Vasques • rodrigo sacchi silva • rodrigo santos de oliveira • rodrigo silva 
romo • rodrigo silva santos • rodrigo soares Fernandes • rodrigo 
takesmi da silva miura • rodrigo tavares Conduro • rodrigo Vilela 
sartorelli • rodrigo Zacaria • rodrigo Zonta Gutierrez • roger robert 
William nadal Adam • rogeria Bardoza Coutinho • rogerio Alves Ciciaca • 
rogerio Aparecido silva de Andrade • rogerio Borges santos • rogerio 
Brasil • rogerio Buhren de morais • rogerio Bujaldon Chefaly Zamana • 
rogerio Candido da silva • rogerio Correa dos santos • rogerio Costa de 
oliveira • rogerio Cravero de oliveira • rogerio da silva • rogerio da silva 
hi • rogerio da silva maia • rogerio da silva santos • rogerio dalla Favera 
• rogerio de Araujo Futema • rogerio dionisio moreira • rogerio 

Fernandes Araujo dos santos • rogerio Ferreira de souza • rogerio Fidelix 
• rogerio Florencio • rogerio Forastieri leite • rogerio Jaraiva 
hermenegildo • rogerio lopes dos reis • rogerio lourenco novo • rogerio 
magno da silva rodrigues • rogerio maia Vieira • rogerio massayuki 
odam • rogerio nerguisian • rogerio Pedroso sampaio • rogerio ribas 
Andre • rogerio rosa dias • rogerio souza de Freitas • rogerio Yamada • 
rolnei Gomes de Jesus • romeu natal Panzan • romilda Giuzio de toledo 
• romildo Apolinario Gomes • romulo Franulovic • rômulo José de Paula 
nunes • ronald dos santos • ronald Peach Júnior • ronaldo Alves Ferreira 
• ronaldo Amador dias • ronaldo da silva Pinto • ronaldo de Castro 
lemos • ronaldo de moura Pinheiro • ronaldo ladeira elias • ronaldo 
lemos nogueira Junior • ronaldo macedo • ronaldo mansano • ronaldo 
mendes rodrigues da silva • ronaldo morimoto • ronaldo Pereira • 
ronaldo rocha • ronaldo rodrigues de souza • ronaldo tadashi da silva 
miura • ronan moacir torres lopes • ronilda santana • ronildo Antonio 
Abijaude da silva • ronilson Borges Pantoja • ronivaldo oliveira Pinto • 
ronne Franks • ronny edelstein • roosevelt de Faria Couto rosa • roque 
Cedraz rios • roque Galati • rosa Aparecida dos santos • rosa de Fatima 
Gosta de Carvalho • rosa Ferraz Brito • rosa maria Barbom Vieira • rosa 
maria Cesar • rosa maria dos santos nacarini dos santos nacarini • rosa 
maria Fereira • rosa maria idalgo • rosa maria meneguvzi • rosa nedy 
Pires da Cruz • rosalba de Almeida moledo • rosalina Alves de souza • 
rosalina Ferreira de Jesus • rosana • rosana  Cozzocimo • rosana Alice 
lopes Couto • rosana Alves das neves • rosana Ap Garuti • rosana Beserra 
Cavalcante • rosana de Cassia de toledo • rosana de oliveira Braom silva 
• rosana dos santos das neves • rosana Filomena Vazoller • rosana 
Goulart Paula Cruz • rosana Grolla • rosana lauriano Alvez • rosana lucia 
Fuschini de Alcantara • rosana maria  dos santos Carramao • rosana 
megumi okada • rosana mendes silva • rosana oliveira toscang de melo 
• rosana reina de moraes • rosana Wrobleski lizier • rosane ribas 
romero • rosane Vieira da silva • rosangela  olivieri • rosangela Alves de 
Almeida • rosangela Alves leao • rosangela Ambrosio souza • rosangela 
Aparecida Cabral moreira • rosangela Aparecida Cardoso lara • rosangela 
Bonfim da silva • rosangela Cerqueira • rosangela Costa • rosangela 
Cristina de souza leste • rosangela da silva modesto de melo • rosangela 
de oliveira • rosangela de oliveira marques • rosangela dos santos • 
rosangela dos santos Gomes • rosangela Fernandez da silva • rosangela 
izaquiel Ferreira • rosangela manrique • rosangela Pereira de Andrade • 
rosangela Prado • rosangela rego de santos • rosangela Viera dos 
santos • rosangele marcondes • rosaria Pacheco • rosdani Freitas • roseli 
Aparecida de oliveira • roseli Barros de oliveira • roseli de oliveira 
martins • roseli dela Colata • roseli Fernandes Prado • roseli marinheiro • 
roseli Pereira santos • rosemar matias Barbosa da silva • rosemari 
Bataier Gatti • rosemberg Alexandro • rosemeire Barbosa • rosemeire 
Cristina solano • rosemeire da silva Costa toneatti • rosemeire elza 
duarte • rosemeire Pereira • rosemery Campos dos santos • roseneide 
Aires Felintro • roseni Ap. santos reigota • roseti moretti • rosi magda 
Jales • rosicler Casteclano Alves • rosilda do nascimento lima • rosilene 
de Almeida • rosilene maria da silva • rosilene maria toledo marciano • 
rosimare Forrisi • rosimeire lacerda • rosimeire Paixao da Conceicao • 
rosimeire rodrigues santos • rosimere Borges • rosinalda Queroz 
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Pedrosa • rosires Algusto • rosita sampaulo • rossana maria masstalerz • 
rossana toshie nishimura • rovianny Francielle de Paula • rozemar 
oliveira silva • rozival santos de Jesus • ruan raian rodrigues • rubens 
Amarildo Cagnin • rubens Beserra da silva • rubens Cazarotto • rubens 
da silva Pereira • rubens da silva santos • rubens de moura Florencio • 
rubens de oliveira Pologmesi • rubens do Amaral Junior • rubens Funcia 
simões • rubens Prata Júnior • rubens scarpin Filho • rubens soares da 
silva ortiz • rubens Uehara • rubia Gomes de mattos Gomes de mattos • 
ruby Zucker • rudinei Cita Garcia • rui de Paula ribeiro • rui Pedro  Costa 
Chaves Brandao de Carvalho • rute de Almeida • ruth Aparecida motta • 
ruth da Costa Araujo • ruth dos santos • ruth enny Freitas sportori • ruth 
Pereira dos santos • ruy Cássio toledo Zanardi • ruy haidar Filho • Sabino 
Jose neto • sabrina moreira santos • sabrina Pacheco Vendramini • salete 
Viana da hora • salomao mongino Junior • salvador Bochembuzo • 
salvador Cunha • salvio renato magidman • samanta Camilo silveira • 
samantha Alves Pereira Ferreira • samantha steves Polli • samara riado 
Becegato • samia Joares • samille santos sousa • samira Fernandes • 
samira hassan Zoghaib Conde Ventura • samira Jussara da silva Barcelos 
• samuel dantas Alves • samuel delamuta • samuel lacerda martins • 
samuel magalhaes Aran • samuel oliveira da silva • sander Viana • 
sandra Aparecida machado Gomes • sandra Aparecida martins • sandra 
Araujo dos santos • sandra Carvalho santos • sandra Cicala • sandra da 
silva sales martins • sandra de Fatima ribeiro migueis ortega • sandra de 
Jesus ribeiro • sandra de souza Barreto • sandra do nascimento Camilo • 
sandra h r de Andrade • sandra Keika Fujisahiro • sandra lapetina • 
sandra lucia de sousa Araujo • sandra mara Bolanho Pereira de Araujo • 
sandra maria Feliciano de oliveira e Azevedo • sandra maria magalhães 
marques • sandra maria silva santos • sandra maria Vescio • sandra 
marques • sandra maura Campos • sandra nascimento • sandra neves • 
sandra Pahim Poggetti • sandra Paula de sigueira • sandra Pina • sandra 
raquel maciel Bezerra • sandra regina Barreto • sandra regina Belli • 
sandra regina Bittencourt • sandra regina matias nunes • sandra regina 
rodrigues oliveira • sandra roxo • sandra soyuri Yoshizawa Fumani • 
sandra torres de oliveira • sandra Vieira Carvalho • sandro evangelista da 
silva • sandro Frangozo Valesi • sandro henrique  lino • sandro lucena 
Pereira • sandro luciano da silva • sandro moreira santos • sandro santos 
santana • sandro Zena Alves • sandy de Brito Carmo luz • sara Cristiane 
da silva • sara da Cruz Fernandes • sara hughes • sara regina Barbosa 
Arantes • sara santana de miranda • sarah Cristina marques • sarah 
simoes • sarai Cabral tallmann • saturnino Gomes dos santos • sátyro Gil 
de sousa • saul raiz • saulo Cristian da Costa lima • saulo Jose righi Cruz 
• saulo roberto  de souza Pereira • saulo timoteo • savia Filomena da 
silva • sávio José Venâncio • scheilla Caroline Freire • scheilla regina 
Brevidelli • sebastiao Alves dos reis • sebastiao Antunes Ferreira • 
sebastiao Anzolin • sebastiao de Araújo Costa Júnior • sebastiao donizeti 
rodrigues • sebastiao dos reis santana • sebastiao leite Barbosa • 
sebastiao martins • sefora Pereira Ferreira • selma regina de lima 
Prazeres • selma tamie ishiguro • semiramis napoli Correa de Paula 
Akimoto • sergia ormondo • sergio Aparecido leal • sergio Bastos das 
neves • sergio Cursino Vitorio • sergio david dos santos • sergio de 
domenicis Junior • sergio de melo Campos • sérgio demétrio Júnior • 

sergio donizeti renco • sergio eduardo Buerger • sérgio Ferraz • sérgio 
França • sergio Giorgini • sergio hoshi • sergio Jose de oliveira • sergio 
Jose neves • sergio luis mota miranda • sergio luis Pinto da silva • sérgio 
luiz dos santos Vieira • sérgio luiz Fuchs • sergio marinho da silva • 
sergio martins Vidal Junior • sergio moraes • sergio moraes Abreu • sergio 
mota martins • sergio nakanishi • sergio oliveira da Cruz • sergio ourives 
• sergio Paulo delamuta • sergio Pinho mellao • sergio reis Gomes • 
sergio ricardo Alves Fonseca • sergio ricardo de Angelis • sergio ricardo 
de Paiva Costa • sergio roberto dos santos • sergio roberto Giudici • 
sergio roberto terra • sergio rodrigues lisboa • sergio sacuraqui tourino 
• sergio salvarani • sergio schreier • sergio sune Pileggi • sergio tanaka • 
sergio tsuyoshi Assato • sergio Vieira de mello lopes • severino Barbosa 
da silva • severino José da silva • severino luis de Franca • sheila  Araujo 
souza • sheila Aparecida Ganzaroli • sheila Calumby • sheila de souza 
menezes • sheila Fernanda da silva Paz • sheila Giarolla • sheila hafez • 
sheila rasguido • sheila regina Andres • sheila s A ribeiro • sheila silva 
richardi • sheila souza Coutinho silva • sheyla Cristina mendes tartaroti • 
sheyla encarnagao martin de souza • shigueko Arimori Volpi de Assis • 
shirlen Aparecida de lima • shirley Aparecida  de Queiroz souza • shirley 
Aparecida marques Basilio • shirley Campregher • shirley de Faria Freitas 
• shirley de Fatima Camilo • shirley Ferreira Carvalho • shirley nunes da 
silva • shirley Pandelo silva • shizuka Fujita • siberia nunes soares neta • 
sidnei Bueno da silva • sidnei Cardoso Junior • sidnei da silva oracio • 
sidnei denone • sidnei nascimento Batista • sidnei rodrigues de oliveira 
• sidnei soares de Carvalho • sidnei suleiman • sidney Jose da silva • 
sidney rocha Peixoto • sidney sztamfater • silaine Paula Pedrao • silas 
Pereira da silva • silas santos de Almeida • sildete mara teixeira de 
oliveira • silmara Aparecida  Faria dos santos • silmara C de A domingues 
de Araujo domingues • silmara de oliveira • silmara regina rocha de 
oliveira • silmara ribeiro Pereira • silmara ros medeiros • silvana Alves 
Carbonel de França • silvana de deus de souza • silvana Garbi santana • 
silvana lagnado hucke • silvana magna mariani • silvana maria martini 
Cassol • silvana martins Wri • silvana Pereira dos santos • silvana 
rodrigues Cavazzani • silvana santos • silvania suely Caribe de Araujo 
Andrade • silvano Jacobino de souza • silvano Jesus de souza • silvano 
moreira da silva • silvia Campos • silvia Carraro • silvia Cristina rodrigues 
de moraes • silvia dias soares de lima Gonçalves • silvia elena da silva • 
silvia helena rodrigues oliveira • silvia Katia massola • silvia mara Vieira 
• silvia margarete Gonçalves • silvia maria Abrhhao • silvia marques • 
silvia mender • silvia Pereira Aguiar • silvia regina Cavani J santos • silvia 
regina da silva • silvia reiko Kawamoto • silvia selma da Costa dias • 
silvia souza de Araújo • sílvia troncon rosa • silvia turini Camargo • silvio 
Assis de oliveira • silvio Carvalho • silvio Cesar da Costa • silvio de Abreu • 
silvio de Brito • silvio dos santos Correia • silvio Fedele • silvio luiz 
Amorim Pinto • silvio luiz Botaccio • silvio romero Gomes teixeira de 
Carvalho • silvio soares da silva • silvio tadeu Agostinho • silvio Uliano • 
silvonei moura silva • simira Goncalves • simone  de souza Costa • 
simone Aparecida Gomes • simone Aparecida moreira • simone Arejano 
Gomes • simone Borges • simone Carvalho • simone da silva Costa • 
simone de Campos Vieira Abib • simone de Cassia monachesi • simone 
de mello Abdalla Jacque • simone Ferreira santana • simone helena 
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Conte • simone lamosa • simone machado de Paula • simone machado 
Figueredo • simone martins Alves • simone oliveira • simone Pereira 
Gomes soares • simone santana simao da silva • simone santos da Cruz 
tafinel • simone schiabel • simone shinya Furuno • simone silva • simone 
silva de Paula • simone suneme • simone Yukari ishigaki • sinalia Alves 
rodrigues • sinara sorres do nascimento • sindy Viara molina • sineide 
Batista de Jesus • sintiane rossi marceno • siomara Capello de martino • 
sirlei da Cruz Giacomenni • sirleide Ferreira de Araujo • sirlene Giannotto 
• sirlene maria schneider Vale • sirlene saraiva • sirlene silva santos • 
sirley  morais dos santos • siwla helena silva • skarlathy secco de oliveira 
• socrates lote de oliveira • sofia helena Catelan • solange Alves dos 
santos • solange Aparecida de sousa • solange Aparecida moreira • 
solange Cassia ribeiro de Castro Abate • solange Cunha oliveira • solange 
de Farias santos • solange de Fatima lopes • solange izidro dos santos • 
solemar Baltaduonis • sonia Abadia Aparecida Costa • sonia Aparecida 
schiabel segura • sonia Aparecida Vareriano souza • sonia Barbosa de 
souza • sonia Francine Gaspar marmo • sonia hae sun lee • sonia lauton 
Jardim • sonia mara Casseb Verganini da nobrega • sonia marcelina 
oliveira Paixao • sonia maria de Castro • sonia maria de oliveira • sonia 
maria Freitas de Castro • sonia maria Garcia • sonia maria Jocope ronchi • 
sonia maria Jose Bombardi • sonia maria lacerdo Pena • sonia maria 
lopes de Paula • sonia maria Pedro Augusto • sonia maria rainho • sonia 
maria souza Pereira • sonia marly  morales Basso • sonia meira Correa da 
Castro da luz • sônia motta • sonia regina Aparecida de souza • sonia 
regina Ciurlo • sonia regina dos santos • sônia regina Guido Castroviejo 
• sonia regina leonardi • sonia regina martins lopes tomm • sonia 
regina misdalani Pinta • sonia regina Patrocinio nogueira da silva • 
sonia regina Policastro • sonia Vieira de Castro • soraya mukotaka • 
soraya rkain • soymay do nascimento Faria • stanley howard lehman • 
stefano menrique da Costa • stela maris ribeiro • stephanie Caroline da 
silveira Borges • steven shuniti Zwicker • sue Guazzi • suelem Arante 
nogueira • suelen Cristina malveis • suelen de souza menezes • suelen 
monique santos • sueli  Pires de Campos • sueli Alves rodrigues • sueli 
Aparecida Pinto da silva • sueli Cintra moureira • sueli de souza • sueli 
elba da silva • sueli Freitas • sueli lemes • sueli macedo nunes da Cunha 
• sueli manes dos santos de Castro • sueli moura de souza • sueli Press • 
sueli silva de deus tavares • sueli silva Gomes rocha • sueli teresinha 
Ferreira • suellen  martins lins souza • suellen Caroline marques Cruz • 
suellen santos da silva • suellen serafini sokol • suelma rodrigues • 
suely Alves dos santos • suely Auxiliadora de souza • suely Bezerra de 
Carvalho • suely mirabelo • suia legaspe • suleide Vieira martins • 
sullyvan da silva Puppi • susan Cate sacomandi Borges Fer Kari • susan 
magalhaes millan • susana Gabriela Carrillo leroux • susana lupetti 
mendes marques • suzana Alves de melo • suzana Aparecida da Costa • 
suzana Araujo da silva • suzana Beatriz Barrozo • suzana Jorge de mattia 
• suzana moraes Pelegrino • suzana Pinheiro Pimenta • suzana Zotareli 
Kahler • suzete da Costa Freire • syllas tozzini • sylvana stefani • sylvio 
tancredi • synésio Batista da Costa • syrio simao Filho • Taciana Alem 
Alves • tadeu Brandao Cavalcante Junior • tadeu lindin de Castro • tadeu 
ribeiro silvestre • tailany da Costa macedo • taine nascimento • tais 
Almeida souza • tais Aparecida Coutinho da silva • tais mitsuko miyagi • 

tais Vargas Andrade • taisa Aparecida dos santos • taise moreira da silva • 
talita Buffo • talita Caucabene sicchiroli • talita Cristina Valezi • talita de 
souza da silva • talita deffente • talita Jarzinski • talita Juliani Crauo • 
talita meireles das Chagas • talita miranda ribeiro • talita Pagliari 
Assumpcao • talita rainha Aparecida do Bom Jesus de Pirapora Arruda 
Card • talita regina Zanoni • talyta da silva Vieira • tamara siebner 
Franken • tamara tormena • tania Araujo de oliveira • tania Augusto 
esposito • tania Barradas de Castro • tania Cristina Alves Pereira • tania de 
souza lima • tania Goncalves • tania Goncalves de Freitas domingues • 
tania lazaro de oliveira • tania mara lopes Barreto • tania mara Pacifico • 
tânia maria de Almeida • tania maria dos santos • tânia mariza mitidiero 
Guelman • tânia racy • tania regina sanches Bacci • tania rodrigues de 
souza santos • tania siqueira de mattos Fortes • tania Valeria Gomes • 
tarcisio Francisco de Queirós • tarcisio Frascino Fonseca • tarcisio roberto 
de Paula • tathianni Cristini da silva • tatiana Alves Pereira • tatiana 
Aparecida  moreira Gugliotti • tatiana Badra • tatiana Bibeiro Cagibana • 
tatiana Clemente • tatiana Conceicao dos santos • tatiana Corraini • 
tatiana Cristina molini • tatiana Cruz de Carvalho • tatiana de Jesus Pardo 
lopes • tatiana dos santos Camardella • tatiana Fernandes sodero • 
tatiana Gobbi maia • tatiana Krasnikovas Antunes • tatiana lanzelotti 
Amaro • tatiana lapa hala • tatiana m Parise Azevedo • tatiana magalhaes 
santos • tatiana michejevs • tatiana oliveira  santis • tatiana Pereira 
rodrigues • tatiana Perreira silva staibano • tatiana Pinotti • tatiana 
sampaio de Campos • tatiana seki • tatiana souza nascimento • tatiana 
terukina • tatiane Aparecida silva souza • tatiane Aparecida Vilalta • 
tatiane Bertunes de Araujo • tatiane domiciano • tatiane Gomes 
rodrigues • tatiane ismerim santos • tatiane maciel de oliveira • tatiane 
moraes da silva • tatiane oliveira de sa • tatiane Priscila dos santos • 
tatiane Xavier de siqueira • tatians Cristiana Cruz • tatiany de Paula 
Cadenazzi • tatiara machado rastelli • ted Feder • telma Jesus novais • 
telma regina Paixao • telma solves de Freitas • teofilo narciso Benarros 
de mesquita • teresa Cristina Galvao da silva • teresa Cristina ralston 
Bracher • teresa raquel Ferreira da silva • teresa sanches • teresinha 
Bezerra de menezes • teresinha de moraes da silva • teresinha margarida 
neto • teresinha Uchôa Camargo • tereza Cruz • tereza luiza m margues • 
tereza Pereira de souza • tereza Pires Pereira Carvalho • terezinha Batista 
• terezinha de Britto d moreira • terezinha do Carmo silva Gongalves • 
terezinha Gomes da silva Gallo • terezinha Jesus dias da silva • terezinha 
rodrigues da silva • terezinha Zarpelon • térsio Jardim de ornellas • thais  
desene • thais Cristina de moraes • thais Cristina de sa santos • thais 
Cristina Ferreira Barbosa • thais Cristina terrible Banow • thais de Almeida 
silva Barbosa • thais de morais escudeiro • thais de souza lima • thais de 
souza muci Boueri • thais do nascimento santos • thais donadio masi 
rocha • thais Fabossi • thais Ferreira da rosa ometta • thais Francischinelli 
• thais G Zaccarelli • thais Gameiro • thais Garcia Gibaldele • thais hydalgo 
libanio Ferreira • thais iara Fontes • thais Karine  Almeida tereciano • 
thais Kusuki Yabiku • thais mantovani • thais maria lutterback saporetti 
Azevedo • thais martin ribeiro • thais midori Kayano silva • thais Pereira 
• thais rodrigues Antonini • thais santos • thais toldo Antonagi • thais 
Yeda Presutto • thalita noce • thalles thome ramos • thamara lacerda 
Pereira • tharlys daybdo santos F silva • thaysa Cristina de Campos • theo 
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Carvalho • theo soares Gomes Fernardes • theodore schmitt • theodoro 
Cardoso de Almeida • theodoro Corrêa Junior • thereza Christina Furtado 
miranda • thereza nilda machado • thereza scaff • therezinha Borges 
Cardoso • therezinha de Jesus dos  santos samways • therezinha de Jesus 
estevam • thiago Aburaya Yamaki • thiago Alexandre Brandao Farias • 
thiago Batista Koch • thiago Belice dias • thiago Borges Cremonese • 
thiago Caetano da silva • thiago Capella Zanotta • thiago Cicero mota da 
silva • thiago Crespo Adomaitis • thiago de Paiva Coimbra • thiago 
eugenio Gomes escobar • thiago Feitosa Campos • thiago Ferreira de 
Araujo • thiago Ferreira do nascimento • thiago Garutti thies • thiago 
henrique marquez mileo • thiago henrique santos • thiago Koutzii Alves 
Ferreira • thiago leal teles • thiago lopes • thiago lopes Campana • 
thiago macedo de Abreu hortencia • thiago malot Cavallieri • thiago 
mendes • thiago mourato da silva • thiago nascimento Ferreiro • thiago 
Pereira da silva Campos • thiago Perticarrari Bandeira lira • thiago 
Porfirio nogueira • thiago ribeiro Castra • thiago ribeiro da silva • thiago 
rosa Chagas • thiago ruiz ramos • thiago sanchez de Freitas • thiago 
silveira Krolikowski • thiago souza Couto • thiago thimoteo Aranha • 
thiago Viegas Frossaro • thilda sousa igross • thomas edel  marquesoni 
mei • thomas oehninger ramos • thomas Valente rissetto • thomaz 
Alterthum • thomaz de Aquino r Pedroso • thomaz deniz da silva Costa • 
tiago Alves de oliveira • tiago Batista dos santos • tiago Bolssonaro • 
tiago Carvalho Gonzalves • tiago Cunha orrico • tiago de oliveira Andrade 
• tiago do nascimento • tiago dos santos silveira • tiago Ferreira da silva 
• tiago Ferreira de Abreu • tiago Jose dos santos • tiago locatelli • tiago 
miguel maximo dias • tiago nogueira scaffaro • tiago oliveira Fernandes 
silva • tiago Padia Benoski • tiago Paganini • tiago Paixao sena • tiago 
Pereira • tiago Pinto oliveira • tiago rodrigo da silva • tiago silva Bedini 
mendonca • tiemi Kinouti • timna dalila nunes silva • titiane socorro 
Correia teixeira • tom hakan Campos Wiik • tomás salles • tomaz martins 
dos santos Canabrava • tomer savoia • tomoki Kato • tomoko hirota • 
Ubirajara Castro monteiro • Ubirajara Guimarães Colela da silva • Ubiratan 
lucchini dos reis • Ubiratan marcos sant Anna • Ubiratan reis ribeiro • 
Uelinton Gomes de sa • Uelinton misael Welter de moraes • Uelinton 
soares da silva • Ueliton Aparecido Alvim • Uelson Couto lima • Uelton 
dos Anjos silva • Ugo do Carmo Godoi • Ulisses Guiselini Boin • Ulisses 
silveira Godoy • Ulisses tapajós neto • Ulisses Verzinhasse Peres • Ulvsses 
de Amorim oliveira • Uriel Cardoso • Uriel Garcia lopes • Ursula Peate trein 
• Uyara  de Jesus • Vadson Ubirajara Gaturamo • Vagner Celine meng • 
Vagner da silva martins • Vagner Pinheiro • Vagner ribeiro Brazil • Vagner 
roberto Gomes silva • Vagner salvador Fioratti • Valcir do Carmo Cruz • 
Valdeci salete labado • Valdecila Cruz lima • Valdecir de oliveira n 
medeiros • Valdemir Avelino Alves • Valdemir domingues da silva • 
Valdemir rodrigues Vieira • Valdemir Vieira Junior • Valdenice de oliveira 
• Valdenice oliveira Cerqueira • Valdenir Pereira Amaral • Valderez Alves de 
lima • Valdete rosa Gomes Cardoso • Valdice maria rocha Pinto • Valdinar 
da silva souza • Valdinei da silva nunes • Valdinei damasio • Valdineia 
Vidal do santos • Valdinete nascimento moura • Valdir de Carvalho • 
Valdir Ferreira dos santos • Valdir Folgueral rodrigues • Valdir Gomes de 
oliveira • Valdir lindolfo dos santos • Valdir Pereira da silva • Valdir r 
Carnaval P da rocha • Valdirene maria da silva tofoli • Valdirene nunes de 

moura • Valdirene otoni lopes • Valdirene Valdivia • Valdiva silva macedo 
• Valdivino martins de souza • Valdomiro Gil da silva • Valeri tatini da 
Costa deotti • Valeria Alves • Valeria Andrade Carvalho • Valeria Aparecida 
Zampieri • Valeria Cristina Forte • Valeria da silva Gabriel • Valeria donato 
Jardim • Valeria dos santos • Valeria esboriol • Valeria Ferriani • Valeria 
ishizaka torres lima • Valeria lucimara rempel • Valéria nicolau sanchez 
• Valeria Paiva martins tiveron • Valeria Picaglia • Valeria Pimenta Pimenta 
• Valeria ravani Xavier soares • Valeria regina laett • Valeria santos silva 
• Valeria silva dantas • Valery Baggio hiess • Valguinevito Pereira Alves • 
Valmir Arruda • Valmir de Almeida silva Junior • Valmir de oliveira silva • 
Valmira dos santos Alves serafim • Valmira Jesus da silva • Valteir Cardoso 
da silva • Valter Abel Franco • Valter Aparecido de Assis • Valter dos santos 
silva • Valter esperidião silva • Valter Ferreira da silva • Valter Gatti de 
oliveira • Valter Gritsch • Valter luiz da silva • Valter moreira • Valter Vieira 
Chagas • Valtin A Carvalho • Vanda Clemente • Vanda Viana • Vander 
Guilherme da Costa • Vanderci Cacciaboe • Vanderlei Bento • Vanderlei 
Guerra • Vanderlei muniz da silva • Vanderleia Belotto Coutinho • 
Vanderlino Jose Campos • Vandir troya • Vanesca Portezan • Vanessa Alves 
Gonçalves • Vanessa Barboza de oliveira • Vanessa Barreto inada • Vanessa 
Boni naldis • Vanessa Braga da silva • Vanessa Cardoso Costa e silva 
santos • Vanessa Carneiro rocha da Costa • Vanessa Conde Carvalho • 
Vanessa Cristiane dos santos • Vanessa Cristina da silva • Vanessa Cristina 
dos santos • Vanessa da silva sousa dias • Vanessa de Albuquerque Brito 
• Vanessa de lima Batista • Vanessa Fasson • Vanessa Fernandes de 
Carvalho • Vanessa Fernandes santos • Vanessa Ferreira • Vanessa Flaborea 
Favaro • Vanessa Fonseca • Vanessa Gatti trocoletti • Vanessa Gomes de 
lima • Vanessa hellen monteiro santos • Vanessa iara rezende Alves • 
Vanessa Jucelia de souza Carvalho • Vanessa Kelly de souza • Vanessa 
luzia Barros de Andrade • Vanessa maria  de Vargas Ferreira • Vanessa 
maria da silva • Vanessa miranda • Vanessa nassif Prado • Vanessa Piconi 
romao schneider • Vanessa righi de oliveira • Vanessa rocha • Vanessa 
santana Alencar lima • Vanessa santos de lima • Vanessa soler Capora • 
Vanessa Vieira Vaz • Vania Almeida de lima • Vania Apareoida da Costa • 
Vânia Azevedo nogueira Alcântara machado • Vania de silva Baldan • 
Vania Ferreira s. santos • Vania Goncalves Gusmao • Vania maria 
Bertagnon • Vania martins da silva • Vania Pereira Alves Almeida • Vania 
Perrotti Pires Graziato • Vania Polo • Vanio roberto Paterno • Vanja 
Cordeiro Gomes das merces • Vanuza sennes • Vasco Ginde de oliveira • 
Veldimara machado de Araujo • Vera Aparecida dos reis • Vera Cristina 
Wey Gasparini • Vera helena de Paula • Vera lucia Alonso rodrigues • Vera 
lucia Araujo Alves • Vera lucia Cagol • Vera lucia de Almeida mile • Vera 
lucia de Carvalho • Vera lucia de Castro Cordeiro • Vera lucia de lima 
mello • Vera lucia de oliveira • Vera lucia dos santos • Vera lucia emidio • 
Vera lucia Ferreira de silva • Vera lucia Godinho • Vera lucia lima nery • 
Vera lucia lopes • Vera lucia narbon de sousa • Vera lucia Pessoa • Vera 
lucia rente rebelo santos • Vera lucia rizzo Franca • Vera lucia sester • 
Vera lucia souza • Vera lucia Vieira • Vera maria Alves Cerqueira • Vera 
maria Batista da silva teodoro • Vera maria de melo Folli • Vera regina 
ribeiro • Vera regina rossi lemes • Vera teresa martins Crespo • Vera 
tokairim • Veralice Cesar de Faria • Vergilio ruy Bianco • Veridiana Benassi 
• Veridiana nogheira dos reis Galiondo • Veronica Alcover • Veronica 
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Bergelino da silva • Veronica rocha souza • Veruska daniela r oliveira • 
Vicente donini • Vicente Forte Filho • Vicente ianelli netto • Vicente Paulo 
Correa • Vicente Paulo Vieira rocha • Vicente Picarelli Filho • Vicente ribeiro 
Gomes Jr • Vicente tadeu  martins • Victor Alcantara da Graça • Victor 
Alonso de oliveira • Victor Areas de souza • Victor de oliveira Curvo • Victor 
do nascimenro Borga • Victor hugo rodrigues • Victor rabello tavares • 
Victor raul  de Jesus silva • Victor sette Gripp • Victoria steinhoff • Victoria 
Villora Gomide • Vilma Alves Alves • Vilma Aparecida rosa • Vilma da silva 
• Vilma mendes • Vilma Pietropoli morais • Vilma souza estela • Vilma 
teixeira miranda de Paula • Vilmar Bannach • Vilson da silva • Vilson 
Goncalves Costa • Vinicius Brandao de Braga • Vinicius Calixto l Gomes • 
Vinicius Callegari • Vinicius Cavichioli rodrigues • Vinicius de Alencar • 
Vinicius de oliveira Araujo • Vinicius do ouro santiago • Vinicius ever Pires 
Quirino • Vinicius Fernandes Cintra • Vinicius Fernandes Perepra Pancmorra 
• Vinicius Gurgel Carneiro • Vinicius mazzo netto • Vinicius moreno Pereira 
• Vinicius otavio  da silva • Vinicius ribeiro rezende • Vinicius rogerio da 
rocha • Vinicius tortoza ricco manoel • Vinilius Jardim Vasconcelos • 
Virgilio Augusto martins • Virginia Campos Ferreira • Virginia maria de 
oliveira • Virginia rosa de Araujo • Vitor Angelo Fernandes • Vitor Angelo 
scippe • Vitor Camilo • Vitor Costa da Cruz Gallo • Vitor daniel  Almeida 
Bykoff • Vitor dos santos Albrecht • Vitor Gonsalez lainetti • Vitor 
hugocallil • Vitor isidoro holzhacker • Vitor israel da silva Gomes • Vitor 
manuel lobo dos santos • Vítor montenegro Wanderley Júnior • Vitor 
renaux hering • Vitor rossini magalhaes • Vitoria maria samora oliveira • 
Vitoria neta silva melo • Vitório Piccolo duarte • Viviam machado Carrion 
• Vivian Baumann • Vivian Borges Cossenzo • Vivian de Almeida • Vivian 
elaine mello de oliveira • Vivian Fabiana da silva • Vivian lacanna • Vivian 
maria  de lima • Vivian Prieto Fereira • Viviane  C Fernandes • Viviane 
Almeida Jabur • Viviane Aparecida silva • Viviane Costa de souza • Viviane 
Cristina Assofra • Viviane de sena salto • Viviane domschke Galvão de 
oliveira • Viviane doralice de Barros Almeida tavares • Viviane dornelos 
salvino • Viviane Goncalves • Viviane Guedes lins • Viviane Jampaulo 
Queiroz • Viviane magalhaes Almeida • Viviane malvas mantovani • 
Viviane maria duarte da silva • Viviane maria rodrigues • Viviane 
medeiros de Almeida • Viviane miranda da silva • Viviane Peixoto do 
Amaral • Viviane Pereira • Viviane rafacho • Viviane rocha da silva • 
Viviane rodrigues • Viviane rosa Chicoria • Viviani dos santos • Vlamir 
Bastos Cordeiro • Wadson Almeida do nascimento • Wagner Alessandro 
de Aranjo • Wagner Bomtempo da silva • Wagner Jordao • Wagner luiz  
marcelino Adinolfi • Wagner luiz Andrade • Wagner nunes Correa • 
Wagner oliveira dos santos • Wagner souza monteiro • Wagner tezato • 
Walber da silva mota • Waldemar Azevedo Ferreira lage • Waldemar Jose 
marinho dias • Waldemar loureiro Alves Viana • Waldemi Castro de lima 
• Waldemir dos santos • Waldik da Crus mesquita • Waldir Jose dos santos 
• Waldomiro Carlos moreira • Waldyr Gaboni • Waleska Vital Pallante • 
Walkria Pereira dos santos • Wallace Chamon A siqueira • Walnei 
Augustinho Gomes dos santos • Waltencir ribeiro oliveira • Walter  dos 
santos Filho • Walter Baruffaldi Júnior • Walter misura • Walter moreira 
martins • Walter Pinheiro santos • Walter simões • Walter sussumu 
matsumoto • Waltier Galassi • Walton tavares ramos da silva • Wanda 
iozzi Colombo osorio • Wanderlei marchi • Wanderley  lina de souza • 

Wanderley Alves Costa • Wanderley Bakaneski • Wanderley Bendazzoli • 
Wanderley de Freitas Bueno • Wanderley secco • Wanderli de oliveira • 
Wanderson  moreira da silva • Wanderson ribeiro rosa • Wanessa spiess 
• Wania nova Borges • Warlen Aliej dos santos • Warley rodrigues reis • 
Washington  de Carvalho • Washington rodrigo da silva • Wayner 
matheus ruiz • Weber Batista de oliveira • Wedson Pedroso • Welington 
de Castro Corradini • Welington de oliveira • Welington Fernando 
Armandilha • Wellington evaristo • Wellington luis da silva Costa de Jesus 
• Wellington macedo da silva • Wellington rodrigues da silva • Wellington 
Vidal oliveira • Wellinton souza silva • Welson silva leite • Welton Pereira 
Barbosa • Welvis Goncalves • Wendel Campanella • Wendel monteiro 
rodrigues • Wendell Caetano • Werner stief • Weslei da silva luz • Wesley 
da silva Coimbra • Wesley diego • Wesley luiz Pacheco • Wesley martinelli 
• Wesley teodosio da silva • Wilians Bento rico • Wilksoniery Franca • 
William Alexandre dos santos • William Alves rosario • William Correia • 
William dos santos • William escobozo • William Fernando Pheslandim • 
William Jose Fermino • William mineo tagata • William sidney suleibe • 
William silva de oliveira • Willian Aguiar Pinho nogueira • Willian dos 
Anjos • Willian Fernando da silva • Willian souza nascimento • Williana 
Carla Viana marins • Williane rodrigues Pereira matos da silva • Willians 
Batista • Wilma Anna motta d-oliveira • Wilma leal margarido • Wilmar 
Cesario rosa • Wilson Albieri Vieira • Wilson Braghetto • Wilson de Jesus 
Caldeira • Wilson de oliveira mascarenhas • Wilson Feliciano Filho • Wilson 
leite medeiros • Wilson marcos Ferreira • Wilson masao Kuzuhara • Wilson 
masauide Kinjo • Wilson Pantoja machado • Wilson Prestes de lara • 
Wilson roberto sanches • Wilson roberto travaglioni Filho • Wilson 
tartarotti • Wilson Werneck Junior • Winne Chue  Chue Wei li • Wladimir 
da Costa ribeiro • Wladimir Wagner rodrigues • Yan Gabriel de souza • 
Yara diz • Yara lucia serra Aued • Yara Pinto Chaves • Yara rocha • Yara 
silvia marques de melo issa • Yazid naked • Yeda maria Barizon de lemos 
• Yeda maria domingues • Yeda mariana rocha de m. Pereira • Yone 
nayara Alves de oliveira • Yssamu miyaji • Yuko oniki • Yuri Alves de 
oliveira Primitz • Yuri Gruba Corazzina • Zabuor rodrigues Junior • Zahia 
nahas • Zayra machado • Zelia Abreu de souza • Zelia Correia • Zelia 
Florida de oliveira • Zelia Freire do nascimento • Zenaide Ferreira • Zenidia 
nery  dos santos • Zilda Aparecida de souza • Zilda miranda Genuino • 
Zilta diaz Penna marinho • Zilton Fiorananti salgado • Zita maria Carvalho 
• Zlias Carlos • Zodrigo Araujo de Carvacho • Zoel Cristian da silva • Zuleica 
Conceicao dos santos • Zuleide marcia Barros da silva • Zulmira maria 
simonetti • Zumira maria dos santos • Zundir Jose Buzzi Junior

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities

2bsignes do Brasil Consultoria em informática ltda • 3h terceirização e 
serviços ltda • 4bio medicamentos ltda • A Vida é sonho Produções 
Artísticas ltda • A&A idiomas s/C ltda • A&C Comercial e distribuidora 
ltda • A. Castellano indústria metalúrgica ltda • Abc-lab Produtos Para 
laboratórios ltda • Aboissa representações s/C ltda • Ac informatica 
treinamentos tecnicos e Profissionais • Acampamento nosso recanto 
ltda • Ação engenharia s/C ltda • Acesso Fomento mercantil ltda • 
Acgroup Global Alliance transportadora internacional ltda • Acta 
Administração especializada ltda • Acústica engenharia  ltda • Adel 
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Administração de Bens s/C ltda • Adm Comercial e distribuidora ltda • 
Ads internação médica domiciliar s/C ltda • Adtr Consultoria em sistemas 
de informação s/C ltda • Advocacia santos Câmara s/C • Aeropac 
industrial ltda • Aesa empilhadeira ltda • Af Comunicações s/C ltda • 
Afigraf Comércio e indústria ltda • Agl serviços Contábeis e Administrativos 
ltda • Agrícola Jandelle ltda • Agrovale s/A • Ags serviços terceirizados 
ltda • Air Preheater equipamentos ltda • Air slaid tecidos técnicos ltda • 
Albatroz - engenharia e Arquitetura • Albin marcel ruppen me • Alcateia 
engenharia de sistemas ltda • Álcool Azul s/A - Alcoazul • Aleher Química 
do Brasil ltda • Aletubos Conexões ltda. • Alfredo shigueyuki sassaki me 
• Algazarra indústria e Comércio de Brinquedos ltda • Aliance service 
ltda me • Allegro Ballet escola de danças ltda • Alltec Química ltda • 
Allyson / silvestrini • Ama serviços ltda • Amatti engenharia elétrica ltda 
• Amazing Graphics do Brasil ltda • âmbito homem & Ambiente serviços 
Ambientais ltda • Ampla holding ltda • Ana helena Cunha s J Campos me 
• Andaluz Fomento mercantil ltda • Andorinhas empreendimentos ltda • 
Andreia de matos santos me • Andrezani Advocacia empresarial. • Antares 
Publicidade ltda • Antinsect desinsetizadora e Produtos Químicos ltda • 
Anton Blaselbauer Artécnica ltda • Aparecido inácio e Pereira Advogados 
Associados • Ápice sistemas de energia ltda • Ar - Ar Condicionado • Ar 
set Ar Condicionado ltda me • Aralco s/A indústria e Comércio • Argus 
studio Comercial Fotográfico ltda • Artcor Confecções ltda • Arthur 
lundgren tecidos s/A Casas Pernambucanas • Artmed editora s.A. • Asap 
elétrica ltda • Asebesi máquinas e Ferramentas Autorizada ridgid ltda • 
Asf & Jr indústria Plástica ltda • Asian Company transportes ltda • Asplan 
Assessoria e Planejamento de sistemas • Assisti soluções e serviços • 
Associação Antigos Alunos Faap • Associação Brasileira de Produtos 
infantis - Abrapur • Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 
- Abrinq • Associação Comercial e industrial de Piracicaba • Associação 
Comunitária da Vila de ofícios laranjeiras • Associação Cultural e 
educacional renovação • Associação das indústrias de Açucar e Alcool • 
Associação de desenvolvimento sustentável e solidário da regiao 
sisaleira • Associação Portuguesa de desportos • Associação servidores 
do instituto de Previdência • Asteca Corretora de seguros ltda • Astral 
Científica Comércio de Produtos e equipamentos ltda me • Atenas 
industria de embalagens ltda • Atenua som indústria e Comércio ltda • 
Atimaky esquadrias metálicas ltda • Atitude - laboratorio de Analises e 
Pesquisas • Audac Consultoria Assessoria economica de Créditos e 
Cobranças • Auge Comércio de revestimentos industriais ltda • Auto 
Posto Campeão ltda • Auxiliadora Previdência • Avanzi telecom • Avel 
Apolinário Veículos s/A • Avoice Promoçoes e eventos ltda • B&mt design 
Competitivo • B.A.t Produções ltda - epp • Baleizão empreendimentos 
imobiliários ltda • Basile Comunicação ltda • Baumer s/A • Bbaules 
Promoçoes e eventos ltda me • Bbra industria de Plasticos ltda • Bemart 
Caldeiraria de Precisão ltda • Beraca sabará Químicos e ingredientes ltda 
• Big star indústria e Comércio de Produtos Plásticos ltda • Bio Center 
Academia • Bioenergia do Brasil s/A • Biofarma Farmácia magistral ltda • 
Biogrow importação e Comércio de Fertilizantes ltda • Bioland indústria 
e Comércio de Composto orgânico ltda • Bioplus Produtos Para 
laboratórios ltda • Biosalc sistemas e equipamentos ltda • Biovel 
laboratorio • Bobinex indústria e Comércio de Papéis • Bolivar Calçados 

s/C ltda • Bondcomprar.Com.Br eletro ltda me • Bono imóvel 
desenvolvimento e Comercialização ltda • Bott & Cia ltda • Box Cinemas 
do Brasil ltda • Box Palmilhas ltda • Bp estacionamentos do Brasil ltda • 
Braile Biomédica • Brakey equipamentos de higiene • Brascan Agri s/A • 
Brasfaiber tecnologia em Ventilação indústrial ltda • Brasfor Comercial 
ltda • Brasil informática ltda • Brasimoto máquinas e motores ltda • 
Braskit indústria e Comércio de Brinquedos ltda • Braspress transportes 
Urgentes ltda • Bravo s Palace hotel ltda • Brilho industria de Comercio 
embalagens ltda • Brinquedos Bandeirante s/A • Brinquedos divplast 
ltda • Brinquedos Plastilindo ltda • Brumazi equipamentos industriais 
ltda • Brunelli & Cia ltda me • Bruno Biagioni Papéis e Papelões especiais 
ltda • Bys Art Comercio de Produtos Alimenticios ltda-me • C meirelles 
Consultoria recursos humanos ltda • C&m Comunicação e Publicidade 
ltda me • C.o.mueller Comércio de motores e Bombas ltda • Cacau show 
• Caf transportes internacionais ltda • Café Guarani de Barretos ltda • 
Café solúvel Brasília s/A • Cafran Artefatos de Plásticos ltda • Cairos 
Consultoria serviços ltda • Cal life inde Comércio de Calçados ltda • 
Calçados Beira rio s/A • Calçados Ferracini ltda • Calçados Frank ltda • 
Calçados Furlanetto ltda • Calçados Gerânya ltda • Calçados hobby 
indústria e Comércio ltda • Calçados tabita ltda • Caldas e miranda 
estética ltda me • Caldex Conexões e equipamentos ltda • Camada 
indústria e Comércio de Plásticos ltda • Camaq Caldeiraria e máquinas 
indústriais ltda • Canadá Veículos ltda • Candide indústria e Comércio 
ltda • Canteiro Construções racionalizadas ltda • Canto dos metais 
Comércio e recuperação ltda • Cap Brasil - Centro Brasileiro de Anatomia 
Patologica ltda • Caravellas transportes e turismo ltda • Carbrink indústria 
e Comércio de Carimbos e Brinquedos ltda • Cardoso indústria e Comércio 
de Plásticos ltda • Carena serviços de Arquitetura e engenharia ltda • 
Cargo line despachos e representações ltda • Carvalhosa eizirik 
Advogados • Casa Vip enxovais • Castelo Alimentos s/A • Cb richard ellis 
s/C ltda • Cbk dublados indústria e Comércio ltda • Cecafé-Conselho dos 
exportadores de Café do Brasil • Cefac Consultoria em Fonoaudiologia 
Clínica s/C ltda • Cenarium Comunicação e eventos ltda • Central de 
Classificados e Anúncios ltda • Centro de Abastecimento Alimentar de 
Pernambuco - Ceasa/Pe • Centro de diagnóstico oftalmológico ltda • 
Centro de hematologia de são Paulo • Centro de integração empresa-
escola do Paraná • Centro integrado de oftalmologia • Centro serviços • 
Cfp3 Consultoria e tecnologia ltda • Chacara encantada recreação ltda • 
Chimica Baruel ltda • Chíxaro Cavalcanti & Arantes Advogados • Cia sao 
Paulo lancamentos imobiliarios ltda • Ciasul Comercial ltda • Cimcorp 
serviços ltda • Ciro e Associados ltda • Cirucam medical Center & home 
Care ltda • Citro Cardilli Comércio importação e exportação ltda • 
Citroflavor Comércio importação e exportação de Óleos essenciais e 
Aromas ltda epp • Citrograf mudas • Clealco Açúcar e Álcool s/A • Clínica 
menezes s/C ltda • Clip desenvolvimento de negócios s/C ltda • Colégio 
Augusto laranja ltda • Colegio santa Paula • Colégio Vértice - Col Curumim 
s/C ltda • Colorir Ações em eventos • Comercial de Alimentos Poffo ltda • 
Comercial monte Blanc de Peruíbe ltda • Comercial são Pedro Produtos 
técnicos Para Construção Civil me • Comercial Vieira torquato ltda • 
Comércio e indústria de Cintos Fivelas e Bolsas marquesa ltda • 
Companhia Fazenda Acarau • Condomínio Abc Plaza shopping • 
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Condomínio Civil Center shop são Bernardo • Condovel Administradora e 
Comercial ltda • Condupar Condutores elétricos ltda • Conexão sistemas 
de Prótese ltda • Conforto rede Comercial de Colchões ltda • Congregação 
das Filhas de nossa senhora do monte Calvário • Consórcio eadi salvador 
- logística e distribuição • Construnivel Construçoes e Comercio ltda • 
Construtora massafera ltda • Construtora oliveira roxo ltda • Construtora 
reflora ltda • Consult engenharia e Avaliações ltda • Contabilidade 
Bonini • Contabilidade Visar • Control m informatica ltda • Cooperativa 
Agroindustrial de rubiataba ltda • Cooperativa de Crédito da região de 
Araxá ltda • Coopermedic de são Paulo - sociedade Cooperativa de 
trabalho médico • Coppermetal Comércio de Aços e metais ltda • Coremal 
- Comércio e representação maia ltda • Corporate Consulting Gestão 
empresarial ltda • Corporate software informática • Correcta Corretora 
Consultoria e Admnistração de seguros ltda • Cosmotec especialidades 
Químicas ltda • Cotiplas indústria e Comérco de Artefatos Plásticos ltda • 
Cotoneria nacional ltda • Couroquímica Couros e Acabamentos em Geral 
ltda • Cps Fisioterapia ltda • Crg instalações e equipamentos eletronicos 
ltda • Crispetrol derivados de Petroleo ltda • Crown international ltda • 
Csoft do Brasil ltda • Cvi Cameras Via internet ltda • D C turismo ltda • 
d+G Assessoria em eventos s/C ltda • dadupaper indústria e Comércio de 
Papéis ltda • dahab indústria e Comércio de salgados e refeições ltda • 
dal moro instituto de Qualificação Profissional • dalie Coiffer • dalper 
equipamentos eletricos ltda • dama Comércio e representação ltda • 
danicris Conserto de roupas ltda • dario Antônio de Ávila • db-2 Comércio 
e serviços ltda • dd sane Comércio de equipamentos e dedetizadora 
sorocaba ltda me • ddk engenharia e Construções ltda • debony 
Usinagem de Precisão ltda • décimo indústria e Comércio ltda • decisão 
Cobranças ltda • decision Consultoria negócios s/C ltda • deicmar s/A • 
dejuris Consultoria empresarial ltda • democrata Calçados e Artefatos de 
Couro ltda • denai selos mecânicos ltda • dental Plan ltda • dermapill 
depilaçao e Cosmeticos ltda me • dermatus Farmárcia dermatológica 
ltda • desentupidora hidrokemel • destaque Formaturas e eventos • dfl & 
médico Associados ltda • dfreire Planejamento e Consultoria s/C ltda • 
diave - empreendimentos Avícolas s/A • diego Fernando Visconde epp • 
dierberger Óleos essenciais s/A • diferencial Brindes • digicomp eletrônica 
ltda • digimagem medicina diagnóstica • disoft solutions s/A • 
distribuidora sulamericana importação e exportação ltda • divinal distrb 
Vidros nac ltda • doctorshoes Calçados ltda • don Carlo Pizzaria 
Catanduva ltda me • dot Com Br ltda • drenamar locação de 
equipamentos s/C ltda • drp Comércio e distribuição de materiais 
elétricos ltda • duest recursos humanos ltda • duoflex • dutoplast do 
Brasil industria de Plasticos ltda • E.i.m. empreendimentos industriais e 
montagens ltda • e.s de Andrade Peças • eagle Burgmann do Brasil 
Vedações industriais ltda • ebc Assessoria Contabil ltda • eco 
equipamentos ltda • ecomar marilia industria e Comercio ltda • edam 
médicos Associados s/C ltda • editora escala ltda • editora litoarte ltda • 
editora schwarcz ltda • edra equipamentos especiais indústrias e 
Comércios ltda • eduardo Alessandro Gomeiro silva Araraquara me • efil 
equipamentos e Processos de Filtração ltda • eldorado indústrias Plásticas 
ltda • eletroglass tempera indústria de Vidros ltda • eletromotores Gomes 
ltda • eletrostar elétrica Comercial e serviços ltda • elismol - indústria 

metalúrgica ltda • elite star Comercio de Autopeças e serviços ltda • elka 
Plásticos ltda • empilhadril locação e manutenção de empilhadeiras ltda 
epp • empresa de turismo santa rita ltda • empresa Paulista de televisão 
s/A • energética serranópolis ltda • energia Ativa eletricidade e serviços 
ltda • engas s/A • engebag indústria de embalagens ltda • engemonte 
engenharia ltda • engevap engenharia e equipamentos ltda • english For 
You • epartner Comercial, serviços de informática e Participações ltda • 
epris empreendedora de Produtos internacionais ltda. • escola de 
educação infantil Pequeno Aprendiz ltda • escola Planeta Criança ltda • 
escola Zeus • essencial Comércio e serviço em nutrição ltda • esser 
empreendimentos e Participações ltda • estrada transportes e Armazéns 
Gerais ltda • etelj empresa de telecomunicações Jales ltda • etl 
engenharia e representação ltda • exa • exam Assessoria Contábil e Fiscal 
s/C ltda • exclusiva engenharia ltda • expand tecnologia e informatica 
ltda • expoente recursos humanos • expor manequins, displays e 
Acessórios ltda • extramold indústria de Plásticos ltda • F siqueira 
Assessores s/C ltda • Fábrica de Artefatos de Borracha Adnaloy ltda • 
Fabrica de Palavras • Fac embalagens Comércio e indústria ltda • Facpark 
estacionamento ltda - me • Faiwichow Corretora de seguros ltda • 
Farmácia di hervas • Farmaplast • Faróis Vinco indústria e Comércio • Fatos 
e dados serviços de desenvolvimento organizacional ltda me • Fazenda 
maracuja • Fbs Construção Civil e Pavimentação ltda • Fc Agropecuária e 
empreendimentos ltda • Fea Puc Consultoria Júnior • Federação das 
indústrias do estado de são Paulo - Fiesp/Ciesp • Federação das Unimeds 
de sp • Feeder industrial ltda • Fermoplas Ferramentaria de moldes 
Plasticos ltda • Ferreira e melo Advogados Associados • Ferreira indústria 
de Jogos e Gráfica ltda • Fersol industria e Comércio s/A • Fertiman 
indústria e Com de Prod Quim ltda • Fharos Assessoria empresarial ltda • 
Fibrasa s/A embalagens • Fit Pel indústria e Comércio ltda • Fluilab 
importaçao e exportaçao ltda • Flutrol Comércio e Controle de Fluidos 
ltda • Fmc Química do Brasil ltda • Fmg Peixoto treinamentos • Folhamatic 
tecnologia em sistemas ltda • Forma Confecção ltda • Fortalnet Bureau 
Com. e serviços ltda • Fortenge Construções e empreendimentos ltda • 
Fortio soluções em terceirização de mão de obra ltda • Forturia 
informática • Fox  reciclagem • Fpc Par Corretora de seguros s/A • 
Frasquim indústria e Comércio ltda • Freios Farj indústria e Comércio ltda 
• Frigorífico Cardeal indústria e Comércio ltda • Fundação dom Cabral • 
Fundação Faculdade regional de medicina de são José do rio Preto • 
Fundação instituto tecnológico industrial • Fundação rádio e tv educativa 
esperança • Fundação Waldemar Barnsley Pessoa • Futura integrador 
empresa escola ltda • Futura tecnologia em Computação ltda • Future 
technologies informática ltda • Futurekids do Brasil serviços e Comércio 
s/C ltda • G.m8 instalações e Comércio e Construção ltda • G4 Ware 
informática ltda me • Gab transportes ltda • Galena indústria e Comércio 
ltda • Ganep nutrição humana ltda • Garage inn estacionamentos ltda • 
Garantia ns Corretora de seguros ltda • Garcia dfatto representação de 
móveis ltda • Garcia Filho Advogados Associados • Gastronomia e eventos 
Viko tangoda ltda • Gds equipamentos de informatica ltda • Gedmaster 
Gerenciamento de documentos • General tags industrial ltda • Genesis 
montagens ltda-me • Genima B laguzzi • Georganics engenharia e meio 
Ambiente s/s ltda • Geotec Consultoria s/C ltda • Get Comercial e serviços 
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ltda • Gg Port - equipamento eletrônico ltda • Giankoy Autoadesivos 
indústria e Comércio ltda • Gimawa Comercial ltda • Giordano Arquitetura 
Planejamento e Administração ltda • Giz de Cera Produtos infantis ltda • 
Glitter indústria e Comércio importação e exportação ltda • Global 
Business Cosmeticos ltda • Global editora e distribuidora ltda • Gmr • 
Going intercambio • Golden service eletrônica ltda • Gomes Cobranca • 
Gonçalves imóveis e Condomínios s/s ltda • Gotaquímica Produtos 
Químicos ltda • Gráfica santo Antônio ltda • Gráficos sangar ltda • 
Graftec Gráfica e editora ltda • Grande loja regular simbolica da 
maconaria egipcia no Brasil • Grande moinho Cearense sa • Grossi Paiva 
sociedade de Advogados • Grow Jogos e Brinquedos ltda. • Grupo mlg 
serviços inteligentes ltda • Grupo Viva eventos Personalizados • 
Guadalajara s/A - indústria de roupas • Gulliver s/A manuf de Brinquedos 
• Gvp Consulting services • H Camargo Arquitetura Promocional 
Paisagismo ltda • h m mesquita Comunicação me • hagen rheydt do 
Brasil Quimica Fina ltda • halotek-Fadel industrial ltda • harmonia 
Corretora de seguros ltda • helvétia etiquetas e tecidos ltda • hidro 
engenharia sanitária e Ambiental ltda • hobby Brinquedos Comércio 
ltda • homebrinq industria de Brinquedos ltda • hospital Ana Costa • 
house Keeping serviços hoteis • hp-Confecções humberto Pascuini ltda • 
Ibl - instituto Brasil legal • ibramol evyelyne indústria e Comércio de 
móveis ltda • ícone Comunicação ltda • icr 3 Científica Comércio e 
representações ltda • idéias & sabor Alimentos ltda • iderol 
Administraçao de Bens e Consorcio ltda • ilc s/C ltda - escola de idiomas-
Wizard • imbrasa Comércio e representações ltda • imo • impec industrial 
ltda • impercom engenharia de impermeabilização Construção e 
Comércio ltda • ind e Com de Calçados Criart ltda • indústria Brasileira de 
máquinas ltda - ibram • indústria de Brinquedos rabaker ltda • indústria 
de Calçados Kissol ltda • indústria de Parafusos eleko s/A • indústria e 
Comércio de Calçados e Artigos de Couro mariner ltda • industrial mão de 
obra temporária ltda • industrial terra Preta ltda • indústrias de rações 
Patense ltda • infoles ltda me • inmind treinamento s/C ltda • inovtec 
ltda • inservice • inspector Planejamento e Assessoria técnica de seguros 
ltda • inst Cirurgia dario Birolini ltda • inst de Pediatria e Puericultura s/s 
• instituição educacional são Judas tadeu • instituto Alfa de Psicoterapia 
e Psicanálise s/C ltda • instituto Allan helber de Açao e Consultoria em 
educaçao e estrategia ltda • instituto Braga • instituto Cultural e Comercial 
Anglo Americano ltda • instituto dom Barreto • instituto Fama • instituto 
Franchising eventos estudos e Publicações ltda • instituto metodista 
Granbery • integrar 2002 Consultoria em informática ltda • interatlantica 
Cargo ltda • interlingua idiomas ltda • internacional Plaza Corretora de 
seguros s.s ltda • internet digital Boulevard ltda - Perfam • irmaos 
molon ltda • irmãos Pane ltda • irmãos russi ltda • irtha empreendimentos 
imobiliarios s/A • isel Usinagem e mecânica em Geral ltda • ish tecnologia 
ltda • isis Brasil importação exportação ltda • isotec serviços técnicos 
ltda • itasis informatica ltda me • itoil indústria de tratamento de Óleos 
isolantes ltda. • J Alves logística ltda • J de lima informatica me • J Villa 
Comércio e representações ltda - me • Jacc transportes ltda • Jandaia 
turismo hotel ltda • Jcv indústria e Comércio de Plásticos ltda • Jereissati 
Centros Comerciais s/A • Jgp Comunicaçao Visual e des digital ltda-me • 
Jh indústria de Couros e Peles ltda • Jj da silveira me • Jl indústria de 

Peças técnicas ltda • Jm supply Comercio e representação ltda • José 
henrique Fernandes Faraldo • Jr revestimentos Anticorrosivos e 
impermeabilizantes ltda • Juliano F de Almeida me • Juridica Cobranças 
e recuperações de Créditos ltda • Kaer serviços terceirizados • Kanguru 
Comunicação ltda • Karina indústria e Comércio de Plásticos ltda • Kgt 
transportes ltda • Ki - legal Brinquedos ltda • Ki - tok Brinquedos ltda • 
Kicg Consultoria  ltda • Kiir indústria Comércio e Construção ltda • Kraus 
naimer do Brasil indústria e Comércio ltda • Labor trabalho temporário 
ltda • laboratório Ary Costa • laboratório Becker • laboratorio Cearense 
s/C ltda • laboratório Clementino Fraga ltda • laboratório exame de 
Análises Clínicas ltda • laboratório Fernando travassos ltda • laboratório 
lenzi de Análises Clinicas ltda • laborsan Brasil • labsoft ltda • laeder ind 
Com imp e exp ltda • language Factory Centro de idiomas ltda • latina 
eletrodoméstico s/A • lavana transportes ltda • ledré Brindes ltda • ledz 
informática ltda • leitor recortes s/C ltda • leone equipamentos 
Automotivos ltda • level Up! interactive s/A • libra terminais s/A • liner 
Consultoria • lion Blanc indústria e Comércio ltda me • locktec tecnologia 
em segurança integrada ltda • loducca Publicidade ltda • logos do Brasil 
engenharia e eventos ltda - epp • london ltda • lotusmetal ltda • lua de 
Cristal indústria e Comércio de Brinquedos ltda • lubrificantes e 
Acessorios ltda • luciano Fiaschi escr Paisagismo s/C ltda • luis de lucia 
Fornituras • lupa Administradora imobiliária s/C ltda • luxtel Fibras 
industria e Comercio ltda-epp • lv Comércio e recuperações de metais 
ltda • M olímpia F Ferreira Calçados • m rocha Comercial importação e 
exportação ltda • macaúba Participações ltda • macctub • macorin 
Confecções ltda • macro técnica Auditoria e Consultoria s/C ltda • 
madame X Confecções ltda • magazine Americana ltda • magic toys do 
Brasil indústria e Comércio ltda • maje do nordeste indústria e Comércio 
de materiais elétricos ltda • majid locações e serviços ltda • mallumar 
Confecções e representações  ltda • manikraft Guaianazes indústria 
Celulose e Papel ltda • manufatura de Brinquedos estrela s/A • mapal do 
Brasil Ferramenta de Precisão ltda • marangatu serviços de Produções 
s/C ltda - me • maria teresa Penteado egreja Camargo • mário Ferrari 
Filho • martha Gavião Arquitetos Associados s/C ltda • massis 
estacionamentos • mattavelli Gráfica e Fotolito ltda • max representações 
de Vendas ltda • maxi serviços ltda • mazetto s/C Advogados • mazzini e 
mayer Associados • mba search & trust Associates s/C • mcaa Arquitetos 
ltda • medcin - instituto da Pele • medical laboratório Analises Clínicas 
s/C ltda • melhoramentos dom Bosco s/A • melo Vieira & Vieira • mestiço 
restaurante e Bar • meta Factoring ltda • meta solutions ltda • metal 
industrial Pellicciotta ltda • metalúrgica Canindé ltda • metalúrgica 
Cartec ltda • metalúrgica duque s/A • metalurgica rocha ltda • metronic 
indústria e Comércio importação e exportação de equipamentos 
eletrônicos ltda • metropolitana Vigilância Comercial industrial ltda • mg 
trafos importacao e exportacao ltda • mga importação, industria e 
Comércio de Alimentos ltda • microquímica indústrias Químicas ltda • 
milane industrial • minas hevea • mineração longa Vida ltda • mineradora 
de Água límpida ltda • miniland Festa e eventos ltda me • missão 
ramacrisna • mj service • modas second skin ltda • moked do Brasil • 
monaco Bga • monreal recuperação de Ativos e serviços ltda • monsanto 
do Brasil ltda • montante incorporações ltda • monte líbano indústria e 
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Comércio de Brinquedos ltda • monteri do Vale indústria e Comércio de 
esquadrias ltda • montinox indústria e Comércio ltda • montreal Gtec 
ltda • mostra internacional de Cinema • móveis Germai ltda • movel 
indústria e Comércio ltda • movicredito • mr shopping Consultoria 
Juridica shopping Center • mtm método em tecnologia de manutenção • 
mtws indústria e Comércio de embalagens ltda • mult-hidro Comercial 
de tubos e Conexões ltda • multibrink Brindes e Brinquedos ltda • 
multivisão indústria e Comércio ltda • mundo do Faz de Conta • Nabor 
Fialho de Araújo • nasc Comércio internacional ltda • naturale 
desinfestação • nbb indústria e Comércio ltda • nellos Cantina e Pizzeria 
ltda • nelson Kon Produção Fotográfica ltda • neopan Artigos infantis 
ltda • net onne - Comércio e serviços de informática ltda me • netflores.
Com - shk tecnologia - nan trac • neves, de rosso e Fonseca Advogados 
Associados • news inspeções ltda • nickel Alloys Com e imp ltda • nimsay 
metalúrgica ltda • nippon indústria de máquinas ltda • nobelplast 
embalagens ltda • nova equipe m Consultoria e Contabilidade empresarial 
s/s ltda • novatec editora ltda • nuno Ferreira Cargas internacionais ltda 
• nutrella Alimentos s/A • Odonto litoral ltda • odontopro odontologia 
Programada s/C ltda • ofc indústria e Comércio de Produtos Para 
escritórios ltda • oha Particpações ltda • oliveira Alves Advogados • 
olympo empreendimentos Participação s/C ltda • organização Contabil 
Fiscontal ltda • organização Contábil halley systems s/s ltda • 
organização social de luto Curitiba s/C ltda • origem Comunicação ltda 
• Órion Cosméticos ltda • osvaldo mazer sertãozinho - me • otni 
transportes e serviços ltda • P B Zanzini & Cia ltda • Pacific Cross 
importação e exportação ltda • Painelbras engenharia e Comercio ltda 
epp • Paisagro Paisagismo • Pajule embalagens ltda • Palatto Pizza-Gril 
indústria e Comércio ltda • Palmilhas sefax ltda • Palmisinos 
Componentes Para Calçados ltda • Pancostura s/A indústria e Comércio • 
Pantelas indústria e Comércio de telas e Arames ltda • Pantera Alimentos 
ltda • Papel semente industria e Comercio ltda • Paragon Consultoria e 
tecnologia ltda • Parentex indústria e Comércio ltda • Pasqua & Graziano 
Cons Conc est e Proj s/C ltda • Passarelli Consultores organizacionais ltda 
• Patrão imoveis • Paulicon Contábil ltda • Pcf soluções em engenharia 
ltda • Peccilli Consultoria e Assessoria ltda • Pediatrics home Care - 
internação médica domiciliar • Pereira e silva Atacadista de Belo 
horizonte • Perfecta Atendimento em eventos ltda • Pescuma 
representações s/C ltda • Pestfim serviços Comércio e importação de 
equipamentos ltda • Peter Bräkling • Petrol industrial s/A • Petroplus 
Produtos Automotivos s/A • Petroplus sul Comércio exterior s/A • 
Phytoflora Comercial ltda • Phyton Formulas magestrais e oficinais ltda • 
Phyton Fórmulas magistrais e oficinais ltda • Pinots segurança eletronica 
• Pioneiros Bioenergia s/A • Piter Pan indústria e Comércio ltda • Pizzaria 
A esperança delivery ltda • Pl engenharia  & Unión Ambiental • Planac 
informática ltda • Planalquímica industrial ltda • Plano indústria e 
Comércio de Plásticos ltda • Plano serviços especiais ltda • Plantar s/A - 
reflorestamentos • Plastiquímica Produtos Químicos ltda • Plasttotal 
Plásticos e Químicos industriais ltda • Plasútil indústria e Comércio de 
Plásticos ltda • Plussport Comercial ltda • Pna Publicidade ltda • Pointer 
Ambiental ltda • Poleoduto indústria e Comércio de Flex e eletromecânica 
ltda • Polimold industrial s/A • Ponto A Ponto Confecções ltda • Ponto 

omega Centro de Cuidados infantis s/C ltda • Porto Forte Fomento 
mercantil s/A • Portrans transportes e logística ltda • Pousada Casa 
Grande ltda • Pp Print embalagens s/A • Praiamar transporte ltda • 
Precisão serviços Gerais ltda • Preçolândia Comercial ltda • Prestserv 
eletromecanica indústria e Comércio ltda • Previsa Contabilidade ltda • 
Prime informática Alpha ltda • Printbil indústria Gráfica ltda • Pro target 
Comunicação e marketing ltda • Profili indústria de lâminas e Acessórios 
Gráficos ltda • Progeman - Projetos Gerenciamentos e manutenções ltda 
• Pro-infância Clinica inf e neonatologia • Projeto Carona s/C ltda • Pronto 
Print Comércio e serviços ltda me • Prosegur Brasil s/A transportadora de 
Valores e segurança • Protech Proteção e tecnologia Ambiental ltda • 
Prothal industrial ltda • Provitel telecomunicações e eletricidade ltda • 
Q10 informática ltda • Qi Valor Consultoria ltda • Qualiciclo Agrícola ltda 
• Qualiprime Comercio de Alimentos ltda me • Quantumplas indústria e 
Comércio de Plásticos ltda • Quimanil Produtos Químicos ltda • Química 
roveri Comercial ltda • Quinprint distribuidora ltda • R B metais • r G 
Psicanalise s/C ltda • r r representações • rad informática Consultoria e 
Assessoria ltda • rca operadora turística ltda • rcd Comércio e indústria 
ltda • rcn e Godoi Construtora ltda • rcs Auditores independentes ss • 
real Alimentos ltda • realmar distribuidora ltda • recauchutagem de 
Pneus renovar ltda • recup Consultoria e Assessoria ltda • red Balloon 
Curso de inglês • rege Comunicaçoes • rehder Administração de Bens 
ltda • relthy laboratórios ltda • renascer Foto Video Promoções ltda • 
representações seixas s/A • resisul Comércio de Papéis ltda • restaurante 
e Pizzaria A esperança ltda • result Contabilidade e Assessoria empresarial 
ltda • resulta inteligencia de negocios ltda • retimicron indústria e 
Comércio ltda • revest Car indústria Comércio de Confecções ltda • 
revitality • rgr Conexões indústria e Comércio ltda • ri happy Brinquedos 
ltda • ribercon distribuidora ltda • riclan s/A • riclo Prest serviços s/C 
ltda • rio novo Participações e Comércio ltda • rio testo malhas ltda • 
riven educacional ltda me • rizzatti & Associados - Assessoria empresarial 
ltda • rna laboratorios ltda • rochadel Comércio e indústria de 
Cosméticos ltda • rodobens Coorporativa s/A • rosário Assessoria 
empresarial s/s ltda • rotocrom indústria e Comércio ltda • rrh mão de 
obra especializada ltda • rst Fabricação e Comércio de Artefatos de 
Papéis ltda • rubi empreendimentos imobiliarios ltda • Saber Circuitos 
eletroeletronicos ltda • sacaria ouro Branco ltda • sadive s/A distribuidora 
de Veículos • sae engenharia ltda • sala Vip • sanches & lucchesi 
Assessoria e Consultoria técnica ltda • sanetran saneamento Ambiental 
s/A • sangiano Comércio importação exportação ltda • sansei editora • 
santa edwirges turismo ltda • são Paulo Futebol Clube • sarylon indústria 
e Comércio ltda • save Care Atendimento Pré hospitalar e Assistência 
médica domiciliar ltda • sbf Consultores Associados ltda • schedule 
tubos Válvulas e Conexões ltda • schneider e schneider imagens digitais 
ltda • schréder do Brasil iluminação ltda • seebla serviços engenharia 
emilio Baumgart ltda • segassnews Assessoria • sekron Alarmes 
monitorados ltda • sekron serviços ltda • semeadora editora Grafica ltda 
• sensei tecnologia e Cursos ltda • seresc ltda • servhost internet ltda • 
serviço nacional de Aprendizagem Comercial - senac • setrix Business 
Continuity • sial- sociedade de educação e Cultura ltda • sid nyl indústria 
e Comércio ltda • sigmaplasth indústria Comércio exportação ltda • 
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signa industrial ltda • silvia sidney Cardoso e Cia ltda • simetria Comércio 
e serviços ltda me • sinapse Biotecnologia ltda • sindicato da indústria 
de Carnes e derivados - sindicarnes • sindicato da indústria de esquadrias 
e Construções metálicas do estado de são Paulo • sindicato da indústria 
do Açúcar e do Álcool do estado de Pernambuco • sindicato do Comércio 
Varejista de Gêneros Alimentícios do estado de são Paulo-sincovaga • 
sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalurgicas mecânicas e de 
material elétrico de osasco • sindicato motoristas trat operadores máqs 
Agricola Usinas Açúcar dest Álcool Fazenda sitios Guariba • sinergia 
Consultores Associados ltda • sinter Futura ltda • sirion soluções de 
informatica ltda • sisgraph ltda • sistac sistemas de Acesso ltda • 
sistema de radiodifusão Araxá ltda. • sistemas e tecnologia Aplicada • 
sister outdoors • skill Contabilidade s/C ltda. • skina magazine ltda • skip 
soluções Corporativas ltda • sky Comercial eletronica ltda • sky Corte 
laser ltda epp • sobloco Construtora s/A • sociedade Comercial e 
importadora hermes s/A • sociedade educacional Bráz Cubas ltda • 
sociedade Franchising & Consultoria ltda • socom Alimentos ltda • 
softium informática ltda • soilution hidrogeologia e Consultoria 
Ambiental ltda • sol Pp indústria de Plástico ltda • soldier segurança • 
solumar Com repres imp exp ltda • sonho de menina indústria e 
Comércio roupas ltda • souza lima Construtora • spazio turismo • 
spectrum Química Comercial ltda • spider Web ii - manutenção de 
equipamentos de informática ltda • spur Comércio de importação e 
exportação ltda • squib Comercial eletrônica ltda • sra isolamentos 
térmicos e Acústicos ltda • sta montagem e sistemas de tratamento de 
Água ltda • starover Viagens e turismo ltda • steelman Alumínios • 
stefanini Consultoria e Assessoria em informática s/A • stenville têxtil 
ltda • stockval tecno Comercial ltda • stop leaking Comercial ltda • 
stopbank estacionamentos • studio A Bureau • stylo Comunicaçao e 
design ltda • success sistemas e informática ltda • sulbrave Ônibus e 
Peças ltda • sunplay indústria e Comércio ltda • suntech supplies 
indústria e Comércio de Produtos Ópticos e esportivos ltda • sylink 
Comércio importação e exportação ltda • Tak digital ltda me • taniguchi 
optica ltda me • tcm - logistica, transportes e Armazens Gerais ltda • tec 
toy  s/A (sp) • tecflux ltda • tecnopeças Peças técnicas e Fitas Adesivas 
ltda. • tecter tecnologia e terceirização ltda • téia Alphaville Comércio de 
Produtos Ópticos ltda • téia Comércio de Produtos Ópticos ltda • teki-li 
evento e locação de Andaimes ltda me • teknisa software ltda • tema 
europa Corretora de seguros ltda • tempo de Criança moda infantil ltda 
• teorema indústria e Comércio de Brinquedos ltda • terese terceirização 
ltda • terra nova importação e exportação ltda • têxtil Aguanambi ltda • 
textil Corti lester s/A • textual editora e Comunicação ltda • tg Agro 
industrial • titoneli Comercio e Confecções ltda • tja indústria e Comércio 
ltda • tksa Gerenciamento de obras ltda • tópico Coberturas Alternativas 
ltda • torp escola de natação ltda-me • torrefação Vellini ltda • tour 
house Viagens e turismo ltda • toyster Brinquedos ltda • tracbel s/A • 
tradição tecnologia e serviços ltda • trans mra lima • transamigos  
transportes e serviços ltda • transcopa transporte e Comercio ltda • 
transportadora Geraldo simonette ltda • transportadora Urano ltda • 
transportes Urbanos Araçatuba ltda • transtodogaz locação e transporte 
ltda • transvoltec eletrônica indústria e Comércio ltda • tribase 

Construtora ltda • triplica do Brasil soluções em multimídia ltda • 
triumpho Associados Consultoria de imoveis ltda • troina Pizzaria e 
restaurante ltda epp • trust Consultores e Associados s/C ltda • turquesa 
Comércio e importadora de Presentes ltda epp • Ubb União Brasileira 
Beneficente • Unicontrol Controle de Pragas • Unifibra • Unimed 
Araraquara - Cooperativa de trabalho médico • Unimed Botucatu - 
Cooperativa de trabalho médico • Unimed Cascavel - Cooperativa de 
trabalho médico ltda • Unimed lençóis Paulista • Unimed limeira - 
Cooperativa de trabalho médico • Unimed mococa - Cooperativa de 
trabalho médico • Unimed regional da Baixa mogiana • Unimed são José 
rio Preto • Uniodonto de Campinas Cooperativa odontológica • Union 
sistemas e energia • Unioncred sistema empresarial de Cobrança ltda • 
United magazine editora ltda • United medical ltda • Up trade Consultoria 
empresarial ltda • Usiminas • Usina Central olho d Agua s/A • Usina 
Goianésia s/A • Usina monte Alegre s/A • Usinas reunidas seresta s/A • 
Usipetro macae indústria e mecânica ltda • Usui máquinas e equipamentos 
indústriais ltda • Vacsofort indústria e Comércio de Artefatos Plásticos 
ltda • Valadão & Valadão ind. e Comércio de massas ltda • Valeria Cordeiro 
dos santos serviços Graficos • Vanuza sampaio Advogados Associados • 
Vasitex Vasilhames ltda • Vepan eletro técnica ltda • Verona Brindes ltda 
me • Verona indústria de Plásticos ltda • Versattile Comércio e 
representações ltda • Vertiflex indústria e Comércio ltda me • Via 
impressa Projetos Gráficos e editoriais ltda • Viabiliza design Comércio e 
representações de mobiliário Para escritório ltda me • Viação santa Cruz 
s/A • Villa harmonia Paraty Pousada ltda • Visãolaser - oftalmologia • 
Vision indústria e Comércio ltda • Visus Clínica oftalmológica s/C ltda • 
Vivenda manipulacoes e homeopatia • Vjr trade office Arquitetos e 
decoradores Associados/marcelo morreira dos santos Arquitetos me • 
Voicez Produções sonoras ltda • Volpe & Capelin sertãozinho ltda • Volta 
sulamérica ltda • Vp transportes ltda • Waiser scientific • Waiswol & 
Waiswol ltda • Washing lavagem Automotiva ecológica • Weld inox soldas 
especiais ltda • Werner Calçados ltda • White Proteção e segurança • Wit 
Consultoria de idiomas ltda me • Workout Academia ltda me • Ws industria 
e Comercio de Alimentos ltda • Xalingo Brinquedos • Xerifecar Comércio e 
manutenção de Veículos ltda • Ximenes e Ferraz ltda me • Ypon Comércio 
de roupas ltda • Zabo engenharia s/A • Zaclis Falconi & engenharia 
Associados s/C ltda • Zaffarani Gerenciamento e Contruções ltda • Zbn 
indústria mecânica ltda • Zenega tecnologia da informaçao ltda 

Doações Únicas/ Donations
 
Pessoas Físicas/ Private Individuals

Abel simão Amaro • Adriana Abdalla mollo • Adriana de lima Vellosa • 
Adriano Facholli • Adriano luis reckziegel • Airton Zanini • Alain Joseph 
moujaes • Alan Pires • Aldecir Bassetti • Alessandro Goncalves de melo 
• Amanda Ayala Bianchi • Amelia Cassia matos do Vale • Ana Carla Gaia 
munhoz Parisio • Ana Catarina de Araújo elias • Ana lucia Berndt • Ana 
luiza Cesar Viana • André Bagnara mussio • Andre Giribaldi • Andrea 
Vitor santos • Anete de macedo • Angela serrano nunes • Anna Christina 
Jimenez Pereira • Antonio donizete stocco • Antonio m duarte • Antonio 
manoel dos santos silva • Antonio sergio Caldas Pacheco • Bruno 
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henrique saranholi • Carlos eduardo de Brito novaes • Cecilia thompson • 
Célia da Cunha di Ciurcio • Clara maria Paulino Cáo • Claudia Cecilia Fedeli 
• Claudia maria Vaz eichler • Claudio Candozim • Cristiana C B nascimento 
• Cristiane Barbieri • Daisy silva Barbosa • daniele lavelli sassi • darlan 
de Quadros • debora herculin • dorian Bolivar • Ederson edilberto da 
Costa martins • edson Golim • edson luiz de Queiroz • elaine Versignasi 
dos santos • eleine souza Pinto Belavary • eliane seixas hanna • Fabio 
ricardo lee marques • Fabio seabra • Fabio tadeu Barros da silva • Felipe 
Gustavo Behne • Francine B Vieira • Francisco Pinto Codina • Guilherme de 
noronha dale • Guilherme eduardo Volpato marcon • Helena Fundament 
• helio hasegawa • hélio Yassuo matukawa • heloisa Gomes dimiranda 
Boari • henrique Bertholino mendes dos santos • Igor dos santos Patrão • 
igor luiz Pereira • ivan Alcoforado • ivana Vieira • Jaelma souto dos santos 
• Jean Kleber Galembeck • Joao Carlos Funchal • José Camilo hurtado 
Guerrero • Jose Francisco matarazzo Kalil • José henrique Cordeiro hossri 
• Josue Paulo rosa mendes • Jozilene Vaccari • Juliano da Cruz deodato • 
Karla Camargo • Katia Fernandes de souza • Leane santos • leda maria 
lins Costa • leonardo Cavalcante Ferreira • leticia lefevre de Araújo • 
lindomar Gonçalves da silva • luciana martins de oliveira silva Pinto • 
luciano José Álvares rubião • lucimar tavela • luis Alberto Pimenta Garcia • 
luis damato • luisa Cobra • luiz ludgerio Pereira da silva • Marcelo Fatuche 
• márcio leite • marco Aurelio rodrigues oliveira • marcos lara tortorello 
• margherita Uszacki • maria Beatriz estellita Cavalcanti Pessoa • maria 
Christina de Almeida • maria Cristina Urrutigaray • maria lúcia souza Correia 
de Paula • maria teresa de sousa Gonçlaves • maria terezinha Fontana dos 
reis • mariana rodrigues nakano • marino estevão da silvafilho • marli 
marlei martini matheus Vieira • mauricio Battistini • mauro nakagawa • 
miriam Aparecida romano de Azevedo • monica Costa • monica Ferrero • 
moshe B sendacz • Naomi Jinno matsumoto lee • Paloma Pérola Bastos 
Fernandes • Paula Peixoto Cavalieri • Paulo edmilson lobato Junior • Paulo 
sanches • Pedro Junqueira de Azevedo • Pedro Prires do nascimento • Perla 
schein • Priscila Chapaval • Priscila ruiz • Rafael de magalhaes Gomes • 
rafael Xavier • ramatis leal souza • ramon de moura • raphael Feitosa 
Pedrosa • regina Beatriz Quariguasy schlochauer • renato rodrigues de 
mello resende • ricardo luiz Becker • roberta mendes Patricio • roberto 
Bezerra da trindade • roberto el ibraim • rosemary Aparecida Graner • 
ruy Francisco de moura neto • Sebastiao Costa Jr • sergio Ambrazevicius 
• sergio Carlos mudrei schott • sergio roberto dos santos • silvia regina 
Cavni Jorge santos • sofia de Fátima esteves • sônia Cochrane ráo • sonia 
regina Cociuffo • sueli Cord • suely Auxiliadora de souza • Tatiana Jantchc 
• thatiane nunes Pereira • theodoro Cambrea Filho • tiago Pucca Araujo • 
Valéria hoffmam de oliveira Carvalho • Vanessa scuro • Vania maria rosa • 
Vitor salgado de medeiros • Walter Boechat • Yoshiaki Yamamoto

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities

Arls Fraternidade sãomiguelense • Aroma tropical Com de Perf e Cosm 
ltda • Biogrow importação e Comércio de Fertilizantes ltda • Bueno 
Jardim • Caq Casa da Química ind e Com ltda • China house Franqueadora 
• Clara Com de Perf e Cosm ltda • Comercial monte Blanc de Peruíbe ltda • 
Dani Com de Perf e Cosm ltda • dgnet Comercio e servicos de informatica 
ltda • Egeo Com de Perf e Cosm ltda • escova Adesiva hei sei • Formatta 

negocios ltda • Giant soldiária • Guascor do Brasil ltda • Infopark • Tathy 
Comercio de Perfumes e Cosmeticos ltda • Vairo Gestão de serviços ltda 
• Yázigi diadema • Young Park 

ÁREA DE SAÚDE/ DePARtMent of RIgHt to HeAltH

Programa Adotei um Sorriso/ Adotei um Sorriso Program

Patrocinador Máster/ Chief sponsor
Copagaz 

Colaborador/ Collaborator
Interodonto 

Apoio Institucional/ Institutionall support
Centro de Voluntariado de são Paulo

Parceiros Institucionais da Rede Adotei um Sorriso/ Institutional 
Partners of Adotei um sorriso Program network
Associação Brasileira de odontologia - ABo Fortaleza • Associação 
Brasileira de odontologia - ABo Porto Alegre • Associação Brasileira 
de odontologia - ABo salvador • Associação Comercial, industrial, de 
turismo, serviços e Agronegócios de Araxá – Acia  • Associação Paulista 
dos Cirurgiões dentistas - APCd • Ayres segurança • Bit Company • Ceddo - 
radiologia e documentação ortodôntica • Centro Brasil estados Unidos de tupã 
- CoBeUt  • Centro de Atendimento A Criança - CAC • Centro de Atendimento 
A mulher - CAm • Centro de diagnóstico por imagem em odontologia • 
Centro de diagnóstico por imagem em odontologia e Clínica de radiologia 
odontológica • Centro de ortodontia Flaquer martins • Centro de Voluntariado 
de são Paulo • Ciclo Araxá • Clínica de radiologia odontológica • Coca-Cola • 
Companhia Brasileira de metalurgia e mineração - CBmm • Condor eventos • 
Condor indústria e Comércio • Conselho de Jovens lideranças empresariais da 
ACiA • Conservatório musical Flores de Carvalho • Copasa • Copy & tudo • Corpo 
de Bombeiros • Cultura inglesa • Curare • Dental X radiologia odontológica 
de tupã • ditto • Fagundes • Farmácia Curare • Fundação Abiótica • Fundação 
ACiA • Fundação da mulher Araxaense - FAmA • Fundação rio Branco • Golé • 
Grow • Hollywood • Imagemgraph radiologia odontológica digital • instituto 
de imagenologia odontológica - iGeo • Minax • movie Com • Neorto núcleo 
ortodôntico s/C ltda • Papelaria regional • Parras saúde • Pistache • Polícia 
Florestal • Polícia militar • Programa Félix de inclusão digital • Rádio Cidade 
• rádio imbiara • rio Branco Petróleo • Santa Casa de misericórdia da Bahia • 
senAC minas Gerais • sesC minas Gerais • sesi minas Gerais • Terra Viva • tiro 
de Guerra • tv integração Araxá • Uniaraxá • Unimed • Unisaúde • Vanish • 
Vecol • Vera Cruz • Victor Ótica

Comitê Multidisciplinar/ Multi-Disciplinary Comittee
Alessandra reyes • Angela Clara Correa • Cecília Fátima de Paiva soares de 
Albergaria • Edilene rosani Kiss • Gerson Paulino dos santos • Marialice lobo 
de Freitas levy • Sabrina Bonillo Parra • samira Bossa • solange maria de 
saboia e silva • Wagner de moura José 
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Organizações da Rede Adotei um Sorriso/ 
Adotei um sorriso network organizations 
Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial (CPA) • Açao social santa 
rita de Cássia • Adolescentro • Aldeias infantis sos Brasil (rJ) • Aldeias 
infantis sos Brasil (sP) • Alvorecer Ação social e educacional • Amparo à 
Cidadania • Arrastão movimento de Promoção humana • Asam Centro de 
Apoio ao Jovem • Assistencia social Casa Azul • Assistência social santo 
Antônio • Associação Aliança de misericórdia • Associação Assistencial 
Adolpho Bezerra de menezes (Creche mei mei) • Associação Assistencial 
Vida e esperança • Associação Atlética Banco do Brasil (Veranópolis) • 
Associação Azarias • Associação Beneficente em Prol da infância e da 
Juventude • Associação Beneficente opção Cultural rosanna Cattalini • 
Associação Beneficente Vivenda da Criança • Associação Brasileira de 
educação e Cultura - ABeC (Centro social marista ir lourenço) • Associação 
Carnavalesca Bloco Afro olodum • Associação Casa da Criança de Jaú • 
Associação Casa de Guadalupe • Associaçâo Civil senhoras de rotarianos • 
Associação Comunitária escolar de Pais da região nordeste • Associação 
Comunitária Jardim nazaré ii • Associação Cristã de moços de são Paulo 
(Casa Aberta leide das neves) • Associação Cristã de moços de são Paulo 
(itaquera) • Associação Cristã Feminina de são Paulo • Associação Cultural 
do Bloco Carnavalesco ilê Aiyê • Associação da missão evangélica Para 
Assistência à Criança • Associação das mães Unidas do novo osasco - 
AmUno • Associação das missionárias da santíssima trindade • Associação 
das mulheres pela educação • Associação das obras Pavonianas de 
Assistência • Associação das senhoras evangélicas de são Paulo • 
Associação de Amigos da Pastoral do menor • Associação de Amigos das 
Crianças do lar Abdon Batista • Associação de Amor à Criança Arcanjo 
rafael • Associação de Apoio à infância e Adolescência nossa turma • 
Associação de Apoio as meninas e meninos da região sé • Associação de 
Beneficiencia e desenvolvimento social de Barrinha • Associação de 
instrução Popular e Beneficiência • Associação de olho no Futuro • 
Associação de Pais e Amigos dos deficientes da Audição • Associação de 
Pais e Amigos dos excepcionais • Associação de Pais e Amigos dos 
excepcionais (itapira) • Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de 
Floriano • Associação de Pais e Amigos dos exepcionais de José de Freitas 
• Associação de Proteção à infância e Assistencia social de santa luzia • 
Associação de Proteção e Assistência à maternidade e A infância • 
Associação de senhoras de rotarianos de macapá • Associação de 
senhoras de rotarianos de Umuarama • Associação dos Amigos da 
Pastoral da Criança (diocese de Ponta Grossa) • Associação dos Cavaleiros 
da soberana ordem militar de malta de são Paulo e Brasil meridional • 
Associação educacional e Assistencial Casa do Zezinho • Associação 
educacional e Beneficente novo rumo • Associaçao educacional e 
Beneficiente Vale da Benção - Programa de liberdade Assistida • 
Associação espírita Jesus de nazareth Creche escola • Associação 
evangélica Beneficente (AeB imigrantes) • Associação evangélica 
Beneficente (Cei monte Azul) • Associação Feminina Beneficente e 
instrutiva Anália Franco • Associação Jesus senhor • Associação local de 
Ação Comunitária • Associação menonita Beneficiente - lar levi • 
Associação municipal de Proteção ao menor • Associação nossa senhora 
mãe dos homens • Associação nova esperança • Associação Poiesis • 

Associação recanto são Francisco • Associação ser Criança Feliz • 
Associação servos da Caridade • Associação terapêutica de estimulação 
Auditiva e linguagem • Associação Vacariense de Auxilio Aos necessitados 
- AVAn • Associação Vinhedense de educação do homem de Amanhã • 
Banda mirim de Amambaí (Prefeitura de Amambaí) • Cace Centro 
Assistencial da Criança excepcional ltda • Caritas diocesana de são José 
do rio Preto • Casa Abrigo nosso lar • Casa da Criança • Casa da Criança e 
do Adolescente • Casa da Criança Jesus de nazare • Casa da Criança madre 
malia teodora Voiron • Casa da Criança nossa senhora do desterro • Casa 
da doméstica dom José Vicente távora • Casa da mãe Preta do Brasil • Casa 
da Providência • Casa das mães e das Crianças de sorocaba • Casa de 
Assistência Filadélfia • Casa de nazaré - Centro de Apoio ao menor • Casa 
do Bom menino • Casa do menor leda Furquim Atílio - Camenor • Casa do 
Puríssimo Coração de maria • Casa transitoria nossa senhora Aparecida • 
Centro Assistencial Batuira lar escola • Centro Assistencial e Promocional 
de Paraíso • Centro Brasileiro da Criança e do Adolescente • Centro 
Comunitário Ana Fiorelli • Centro Comunitário Casa mateus • Centro 
Comunitário nossa senhora Aparecida - Ccnsa • Centro Comunitário são 
sebastião de Vila de Cava • Centro Comunitário Vila Garibaldi • Centro de 
Amparo à Criança Andradense • Centro de Apoio Ação e transformação 
“oia eu” • Centro de Assuistência social nossa senhora da Peidade • Centro 
de desenvolvimento infantil • Centro de educação infantil dom Geraldo 
Fernandes • Centro de educação infantil Jardim Ana rosa • Centro de 
educação infantil Parque santa madalena • Centro de educação Popular 
da Comunidade nossa senhora Aparecida • Centro de integração do 
menor Carazinhense • Centro de integração social Curumin • Centro de 
Promoção social Bororé • Centro de Promoção social são Caetano de 
thiene • Centro educacional Comunitário da Criança e do Adolescente 
Ademir de Almeida lemos • Centro educacional Comunitário tabor • 
Centro educacional infantil luz e lápis • Centro espírita “o Caminho da 
Verdade” • Centro espírita o Consolador • Centro Para Criança e Adolescente 
• Centro social de Parelheiros • Centro social nossa senhora do Bom Parto 
(A nossa Casa) • Centro social nossa senhora do Bom Parto (Cec são José 
operário) • Centro social nossa senhora do Bom Parto (nove de Julho) • 
Centro social nossa senhora do Bom Parto (são Francisco de Assis) • 
Centro social nossa senhora do Bom Parto (são Paulo Apóstolo) • Centro 
social são José • Centro social Urbano semirames Barros Braga • Círculo 
de trabalhadores Cristãos de Vila Prudente • Clube de mães União Vila das 
torres • Colégio salesiano dom Bosco oratório são mário • Coletivo mulher 
Vida • Colmeia - instituição a serviço da Juventude • Comunidade 
Beneficente de são roque do Paraguaçu • Comunidade educacional de 
Base sítio Pinheirinho - CeBAsP • Comunidade inamar educação e 
Assistência social • Congregação das Franciscanas Filhas da divina 
Providência (educandário são domingos) • Cooperação Para o 
desenvolvimento e morada humana • Coordenação regional das obras 
de Promoção humana • Creche Bela Vista • Creche Berçario Joanna de 
Angelis • Creche Berçario menino Jesus • Creche Casa da Criança Jesus, 
maria e José • Creche helena Galimberti • Creche imaculada Conceição • 
Creche madre leônia • Creche municipal mãe Augusta Zanatta • Creche 
Peixinho Vermelho • Creche regina Apostolorum - Casa da Criança • 
Creche são Vicente de Paulo • Creche tia Beraldina • Damas salesianas • 
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Educandário nossa senhora Aparecida • escola Amor Perfeito • Fundação 
Abrigo Poço de Jacó • Fundação Criança de são Bernardo do Campo • 
Fundação edmilson José Gomes de moraes • Fundação Francsica Franco • 
Fundação Gol de letra • Fundação Jovem Profissional • Fundação Julita • 
Fundação tênis • GemA - Grupo de esperança de menos Abandono • 
Grupo espírita dr Bezerra de menezes • Inspetoria nossa senhora da 
Penha • instituição Assistencial e educacional dr Klaide • instituição 
Beneficente Conceição macedo • instituição Beneficente lar de maria • 
instituição Cristã de Assistência social de Uberlândia • instituição de 
incentivo à Criança e Adolescente de mogi mirim • instituto das irmãs 
Franciscanas de n sra de Fátima • instituto de Cegos do Brasil Central - 
iCBC • instituto educacional e Cultural sementes de luz • instituto 
esperança entidade Assistencial de Amparo à infância • instituto santa 
mônica de Proteção e Assistência à infância • Jovens Com Uma missão 
(Amapá) • Lar Batista de Criança • lar Batista Jannel doyle • lar da Criança 
emmanuel • lar da Fraternidade irmão Fábio • lar da irmã Celeste • lar da 
menina • lar de Amparo à Criança Filhos de deus • lar escola da Criança 
de maringá • lar Fabiano de Cristo • lar Fabiano de Cristo - Vila Velha/es • 
lar Franciscano de menores • lar itatibense da Criança • lar Judith Angela 
Paganini Corcelli • lar santa terezinha de Alegrete • lar santo Antônio 
(ourinhos) • lar santo Antônio (tupã) • lar são José • liga das senhoras 
Católicas - educandário dom duarte • liga das senhoras Católicas de 
ribeirão Preto • liga de Assistência Cristo rei • Missão salesiana de mato 
Grosso (santo Antonio) • missão salesiana de mato Grosso (são João 
Batista) • mitra diocesana de Campo limpo (Centro educacional sal da 
terra) • movimento república de emaús • Núcleo Assistencial educacional 
da Criança e do Adolescente • núcleo Assistencial irmão Alfredo (CoePe 2) 
• núcleo Assistencial irmão Alfredo (nAiA) • núcleo Balão mágico 
(Prefeitura municipal) • núcleo Batuíra - serviço de Promoção da Família 
• núcleo Coração materno • núcleo da Criança e do Adolescente (Prefeitura 
municipal de três lagoas) • núcleo educacional santa Casa de diadema • 
núcleo social Batista • núcleo sócio educativo Arte na rua • núcleo ttere 
de trabalho - realização • Obra social da Paróquia são mateus Apóstolo • 
obra social santa Clara e são Francisco de Assis • obras Assistenciais são 
sebastião • obras reunidas de Assistência social são José operário • 
obras sociais do Jardim Clímax • obras sociais monsenhor horta • obras 
sociais santa Filomena - Pastoral da Criança • orfanato mãe madalena • 
orfanato são Pascoal • organização de Amigos e Apoiadores da 
Comunidade de nova Brasilia de itapua • organização Fênix • os seareiros 
A/C suli ou márcia • Paróquia são sebastião • Pastoral da Criança • 
Pastoral da Criança (Guarulhos) • Pastoral da Criança (ipiranga) • Pastoral 
da Criança (lapa) • Pastoral da Criança (Pi Floriano) • Pastoral da Criança 
(santana) • Pastoral da Criança (sé) • Pastoral da Criança (sP Brasilândia) 
• Pastoral do menor e Família da diocese de Franca • Pró Viver obras 
sociais e educacionais • Programa de Apoio A meninos e meninas • 
Programa meninos e meninas de rua (Casa da Acolhida) • Programa 
social Gotas de Flor • Projeto meu Quarteirão no mundo e o mundo no 
meu Quarteirão • Projeto recriança (Prefeitura municipal) • Projeto social 
santo Antonio • Recanto menina • rede Permanente Pela Paz • Salus 
Associação Para A saúde (Cren Vila mariana) • salus Associação Para 
saúde (Cren Vila Jacuí) • santa Casa de misericórdia da Bahia • são Paulo 

Woman´s Clube Paulistano de senhoras • serviço Assistencial salão do 
encontro - sAsFrA • serviço de Atendimento a mulher a Criança e ao 
Adolescente • serviço de Atendimento ao menor e Adolescentes - seama 
• serviço social Bom Jesus • sociedade Amigos do Bairro santa Angelina • 
sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro • sociedade 
Beneficente Caminhando para o Futuro (CCA Beija Flor) • sociedade 
Beneficente Caminhando para o Futuro (Cei Brincando também se 
Aprende) • sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (Cei 
Girassol) • sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (Cei Pingo 
de Gente) • sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (Cei 
Primeiros Passos) • sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro 
(Cei tequinho do Céu) • sociedade Beneficente delfino oliveira • sociedade 
Beneficente são João da escócia • sociedade Benfeitora Jaguaré • 
sociedade Civil lar dos meninos • sociedade de Apoio e estrutura social e 
Familiar • sociedade de Assistência social Beneficente educacional e 
maternal de Cianorte • sociedade de educação e Promoção social 
imaculada Conceição • sociedade educação e Caridade • sociedade Franco 
Brasileira • sociedade Pestalozzi do Brasil • sos - sem Fronteiras os 
Pequeninos • União Brasileiro israelita do Bem estar social • União de 
Projetos Assistenciais A Comunidade

Coordenadores Voluntários/ volunteer Coordinators
Adriano Francisco de lucca Facholli • Alexandre Corso • Anderson 
henrique Guersoni • Angela nogueira lopes da Cunha • Angelo marcelo 
okada • Antonio Carlos Fontanelli • Antonio marcos de oliveira • Aurelio 
hiroyuki Kiramoto • Carlos olegário dias • Chrystiano soranso • Cláudia 
Cristina de moraes • Cláudia regina rocha de souza ramos • Cristiana 
Castello Branco nascimento • Cristina de Castro Gomes • Daniela Porto 
da Cunha • danielle de oliveira rodrigues • denise maria de Castro mello 
• Edgard Fonseca rosas • elenir de siqueira • eliane de Faria e s rodrigues 
• elisiane Ferraz de Andrade Bassi • elizabeth Cristina Gait duncan • erika 
Queiroz Assumpção sampaio • Fabiana Pinto Guedes • Fábio mitugui 
nihi • Fabrício trindade leal • Fátima A K l Figuinha • Fernanda Farah • 
Francisco luis lisboa ramos • Gilson linhares Frota da mota • Inês Alves 
Bernardes Cruz • ivone longhi • José rondon da Costa • Juçara Baldim 
silva • Juliana Franco de souza • Juliano Busetti • Julice Baldin • Karina 
Parras • Lilian Citty sarmento • lorival dalla Costa Ziani Júnior • lúcia 
de Fátima Batista marcomini • luciana medeiros Piazera larsen • lucila 
soinatkvitz • lucimara Pereira de toledo • luis Augusto Chagas Audi • luiz 
João de lima • luiz José lacorte Baptistão • luiza maria Ferraz ribeiro 
• Marcel Fernandez davides • marcelo egidio Paduam • marcia Gomes 
ladeira Junqueira • marco Antonio Cappellari • marcos Pinto de souza • 
marcos ronaldo salina • mardônio rodrigues Pinto • maria Cristina Costa 
• maria do Carmo Bezerra Alves • maria luzimar Porto da silva • maria 
Paula Jacobucci Botelho • marlei Aparecida seccani Galassi • mônica 
Carrer teixeira Costa • Patrícia Cristina Pereira de mello • Paulo César 
Gomes e silva • Paulo henrique Gomes de souza • Raimunda Vilmar 
evangelista lima • ralph rocha saran • regina de Fátima Ferreira reis • 
renato Álvares leite Filho • renato Gonçalves dos reis • ricardo sampaio 
Grangeiro • roberto da Costa rody Júnior • rodrigo sanches • rodrigo 
teixeira macri • rogério Celeste motoyama • rômulo Barbosa Bressane 
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Ximenes • romulo Pinheiro da silva • ronaldo trevisan rodrigues Alves 
• rosa maria Pinho siva • rosana mateus neves • rose maria Borth • 
rosemeire Aparecida Gandolfo Chiaradia • Sabrina leticia ormonde 
roefero • sandra maria Panizzon spagnol • sérgio henrique Bauer • 
simone rodrigues santos • simone Vidal schuenemann rivas • sônia 
marli Grigoletti roehe • soraya neder Abo Arrage Fernandes • Tânia sueli 
Barizan • terezinha Batista da silva • teste Vol AmBos • tiago melchert 
toledo machado • Wagner izumi sawada Germiniani • Wellington Alves 
martins • Wilma miranda Barbosa • Zuleica m. K.C. nogueira

Voluntários/ volunteers
Alegrete  Adão Porcela Aurelio • Antonio Augusto Brown • Gilda da 
silveira souto • Marlene e Kostriski • Paulo Angolera • Reny núbia Bahrer 
Bolsson • rosane Guerra Brum • Silvio Antonio Filippe Antonello  
Andradina  Andréa de soutello salomão • Anna maria Placco Vitamé • 
Antonio Paulo Geraldo • Carlos massao matsunaga • Edmur rasteiro Filho 
• Geraldo José Gabas sampaio • João Batista Guedes • Luiz Américo 
marão • Mariana Campos Wingeter • mariângela Ferreira lopes da silva • 
mauro sampaio de souza • Regina Célia Garcia • regis marcel Ferreira 
lima • renato silva do lago • roberta sampaio lopes • rogério Y madeira  
Araraquara  Alberto Braga nogueira • Aldimir Francisco henrique • 
Andréia silva de torres • Antonio roberto Gelin • Carla Aparecida mussolin 
• Carolina luisa Gobbo Pawloski • Carolina trosdorf nogueira • Célia 
regina Caloni Zanin • Claudia de Freitas Vallerim • Cleonice silva • Daniela 
Cristina Galhardo • daniela rodrigues Vianna • donizett Fedozzi • Edna 
shisue simabukuso sakima • Fabiana Porsani • Jaqueline Braga Barbosa 
• João Francisco Franco Filho • João ricardo scarafiz • José Alberto 
santarelli Júnior • José Antonio martini • Karina eiras sela Coleta • Lúcia 
de Fátima Batista marcomini • lucy resende munhóz de Andrade • luis 
sigueru Yamaniha • Marcos eduardo olenscki maria Alice Brunelli • maria 
helena magrini • maria isabel Antonio de Freitas • Nicolau Jorge lavand 
neto • nivia teresa Aroni navarro • Patrícia helena Camargo Fabris • 
Regina lúcia m secchez Frais • rejane márcia milagres miranda • ricardo 
Garcia • rosana nasser • Sandra Fernandes de Andrade • silmara J nicola 
Peres • silvia regina de oliveira rocha • Tatsunobo sakima • tereza 
Cristina de Azevedo Araújo Vellosa • Virginia mesquita Barros  Araxá  
Alessandra Pereira Feres de Paula • Alexandre Fonseca Zago • Aline di 
mambro Gil • Ana Kelly Jacob de souza • Ana Paula marques machado • 
Aparecida de lourdes Aguiar Gontijo • Bruno França • Carina Aparecida 
trevisan Gomes • Cássio Alves de Borba lima • Cátia da Costa Guimarães 
trindaro • Celso luiz de moraes machado • Christianne ribeiro soares • 
Cristiane Pereira Borges • Danyane Alcântara s F Cruvinel • Edival Ferreira 
da Cunha • eduardo Barbosa soares • elba Barbosa moreira • eliane França 
Bittencourt • elpídio natal Júnior • Fabiano Cruvinel silva • Fabíola Pereira 
marques e silva • Fabrício mendes da silva • Fernanda Castela Afonso • 
Fernando Ferreira • Fernando soares souza Filho • Gheisa Ferreira • Gilson 
linhares Frota da mota • Giovana de Ávila santos • Gisley maria monteiro 
V Frota • Iara maria Alves Pacheco  • idalina Alves lacerda de Paiva • ítalo 
márcio silva  • José emílio scussel • Jose renato teixeira Goulart  • José 
ronan nune de oliveira • José Wilson Campos  • Karla Cristina Botelho 
França • Lara Zago • luciana de Gregório Carneiro • luciana Vitória 

Carvalheri olivier • luciene maria lima dornelas • luís Alberto Pereira 
marques  • Márcia regina Barberato henrique • márcio Antônio Paula 
duarte  • maria Auxiliadora dos santos • mauro lúcio Bruno oniva • 
mônica B m Goulart • Nara lúcia schwab Freua Fontes • Regina mara 
silveira motta drummond Araújo • rodolfo Vieira da rocha • rodrigo 
Cesar de lima • ronaldo Banhia de Faria • rossana santos oliveira • Sonia 
marli Pereira Araújo • Waldênia Aparecida moreira marques  Arcos  Ana 
dulce Pamplona Frade madeira • Arilton Carlos martins • maria Aparecida 
de Assis silva sala 02 • Renato sérgio maia • Sueli A de Carvalho Ballotin  
Barrinha  Gustavo luis maciel de lima • Luciana simões de Almeida • 
Marcos Antonio Bezam • marcus sawamura • Renata Gato • Barueri 
Adriana lopes Brandão • Eduardo makoto ochiai • elizabeth Cristina Gait 
duncan • Regina Alice de Abreu  Bauru   Graziela de Almeida Prado 
Piccino • Soraya neder Abo Arrage Fernandes  Belo horizonte  Carolina 
mourao soares • Cristiano Guimarães Pereira • Cristina maia da silveira • 
Giovana Batista Pimenta • Helton de Faria tavares • João Guilherme 
Alochio de Freitas • Katia maria Ferrão • Marina martins Pinheiro • Simone 
nunes da Cunha • Vicente de Paulo lourenço reis  Betim   Márlin Paula 
Amaral resende lara  Blumenau   Ana Paula duarte manke • Angela Graf 
tiépo • Denise haeffener schwantes • Marilú Cleunice Branco haertel • 
Patrícia Backes haubert • Paulo José Ferreira • Viviane Beims  Botucatu  
Luciana Cardoso rays Amancio • Rosana Pires de Campos Bellotto  Brasília  
Alonso Francisco Barbosa neto • Anderson José dos santos • Andréa 
Pessanha lobato • Carla lima de Almeida • Cibele C A de magalhães • 
Fabrício trindade leal • Fernando oliveira de Carvalho • Leticia rodrigues 
de menezes Canellas • luciano Pereira da silva • Marcelo Araújo Faria • 
maria inez Campos sampaio • maria José da silva Figueiredo sé • Norma 
melucci • Ricardo Affonso Bernardos • rodrigo lara de sousa • Simone 
Gomes Camargo • simone raya Frota • soraya lepesqueur Gonçalves • 
Wellington Pereira Júnior  Brasópolis   Juçara Baldim silva  Cachoeiro de 
itapemirim   Cláudia regina rocha de souza ramos • Maria inês Cabral 
Passoni  Cacoal  Luiz henrique maciel • Rosana mateus neves • Tatiana 
rúbia Pereira Furtado  Camaquã   Angela nogueira lopes da Cunha • Catia 
liliane Biermals Viegas • Charles Antonio Félix de oliveira • Clarissa Pires 
Farias Viana • Lilian da Porciúncula Pacheco  Campinas  Ana Cláudia Felix 
teodoro • Anike magda F santos • Anna maria n hötling • Cinthia melo 
leitão • Denise meirelles Jeuken di domizio • Leonardo e silva melo • 
luciane Borelli rodrigues • Marielga reali • marisa Vicentini marchi • 
Nilton ricardo Vianna Pozo • Paulo roberto Bernardinette • Renata 
rezende de Castro  Campo Grande  Ana ruth mello oliva • André Buainain 
• Ayres Candido de Paula neto • Creuzimar soté • Daniela Wanderley 
ouriveis • dulcinéia Ayub • Elaine Cristina Cela • Henrique G lunardon 
nunes • Inácia Clarice dos reis • inês Alves Bernardes Cruz • José ricardo 
menezes tortorelli • Lilian rezende milagres • Marcela de souza Caetano 
machado • marcos César Azevedo de medeiros • maria de lourdes A P 
lisboa • maria dionisia maluf silva • Nelma ortolan Franzim • Omar s 
Ayub • Patrícia helena de oliveira • Rosane Beatriz Kleinschmitt Krause • 
Sandra magda s sancedo Perez • silmara teixeira Pires Confortini • 
simone oliveira Belli  Campos dos Goytacazes   Graciete Barbosa da silva 
Vilarinho  Carazinho  Ana Paula rorato mainard • Ilario Amaral da silva Jr 
• ingrid Wurzius • Luciano Pereira de ourique • luis Fernando Pasquetti • 
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Simone Berwig tombini • solange r Fauth  Catanduva   Eduardo Jose 
Costa • José maurício mellavo • Marcio Antonio B ruellas • maria helena 
lopes Bolinelli • Rodrigo teixeira macri • rosemeire Ap Joveno  • Soraia 
Kassis  Caxias do sul  Anelise Branchi • Arnaldo rech • Jaqueline rasia 
Cassio • Mara elisabete Arenhardt sachet • margarida Barbosa Argenta  
Conchas   Maria José sbragia del Bem • Roberto Caran  Contagem   Ivone 
Barbosa da silva • Marcia Gomes ladeira Junqueira • Rosimara Ferreira de 
souza  Curitiba  Antonio marcos de oliveira • Caled hajar traya • Christie 
Graf ribeiro • Daniella Cristina Gaio • Emília Carla Garofani • eunice 
nascimento da rocha • Fábio Piedade meneghel • Fernanda maria Kroetz 
• Fernanda V Almeida • Joseane rendak dalberto • Josefina eva Kichileski 
santos • Juliana Katia tonet menestrina • Karin Freund • Leandro diesel 
de oliveira • lucy maria Felizardo Bigolin • luiz Carlos Carta Gambus • luiz 
renato Castellano • Magna Carvalho de menezez thiele • maria Antonia 
dos Passos moraes  • maria Cecília sanchez Bunde • maria del Carmen 
Carrera Alvarez • mario Augusto Gori Gomes • Selma dos reis rocha 
santos  • Thaís mendes de Paula • Victor hugo Werner Baggio  diadema  
Achiles Aparecido Augusto ribeiro • Marly missaka Pellini  divinolândia 
Graziele maria de Carvalho Apolinário • João Carlos m Cunha • Márcia 
helena lucas de Freitas • maria letícia Brandi • maristela darcie Pereira • 
Neusa Aparecida marrafon Zanetti  divinópolis  Adriana Guimarães 
rodrigues • Cintia da Costa rocha • Eron luiz de souza silva • Geraldo 
muzzi Guimarães • Helenira mameri Pires • Jaime Freitas Correa • 
Leonardo martins Amaral • Marcelo Geraldo Ferreira • mariane Pardini de 
Freitas • Taise mara da silva • Úrsula Gontijo de Faria  dracena  Ana Paula 
martins • Andréia Barbosa Bazzo soares • Claudio roberto Cedroni • 
Daniele Cristina Pollon Branco • Eduardo roberto manrique • elizabete 
motta • Francisco eduardo A rossi • José roberto Vieira • Luiz Carlos 
suzuki  • Margarete A G G hosoume • maria Célia henrique Branco Borges 
• maria do Carmo mansano G lara • maria ligia P dos reis Bianchini • 
Paulo roberto Pessoa • Rodrigo láchinski martins • Silvia Cristina Pereira 
tavares • Valter da silva lara  Ferraz de Vasconcelos  Angelita Gubolin  
Fortaleza  Ana Cláudia de souza Veras • Angela maria leitão de Almeida • 
Antonio marques Formiga • Daiane lima de oliveira rocha • daniel de 
Almeida moraes • daniela da silva Bezerra • daniela mota Alencar • 
dennys Baêtas rocha • Flavia Andrea V de Andrade • Francisca maria 
mendes tavares • Ivany soares de sousa • José Claudio Pereira • José 
Flavio melo Pontes  • Lisandra Ferreira lima • lucia elizabeth de Carvalho 
rios • luiza de marillac F P Gadelha • lyse Fortes Aguiar • Manoela moraes 
de Figueiredo • maria de Fátima moura • maria do Carmo Bezerra Alves • 
maria odete Carmello de souza • maria Zelia Cavalcante Brasil • mirela 
Colares • Raimundo leopoldo V de menezes • rita V P Albuquerque 
Parente • Samya régia Angelim Borges • sandra nancy Cortez Braga maia 
• suely Falcão lopes • Vivian Baganha Corrêa   Franca  Carla helena Pires 
Coelho • Mara rezende de oliveira • Rita de Cássia mutton maciel • 
Viviane Barcelos Alves • Wanilda m de sousa Andrade • Wilson Junqueira 
maniglia  Goiânia  Adriana netto de resende • Álvaro José da silva Filho • 
Anderson Vieira Júnior • Andrea leão rangel • Cristiano lopes Belem • 
Danilo da Costa Vaz • Jairo José de sousa • Jean Jacques rodrigues • 
Joaquim henrique Figueiredo • José everaldo de Aquino souza • Lilian 
maria da Costa U Gomes • Milene Alves da Cunha • Rosilene mendonça 

Gomes • rosimary de Almeida Franco • rosimeire l de mendonça Porto • 
Silvia herculiani trad  Governador Valadares  Elizete Correia Gonçalves  
Guaratinguetá  Evania eskelsen  Guarulhos Adriana missake • Cristiane h 
moreira • Cristina toshie norimatsu • Dirce michiko onohara • Edilaine 
sierra Cabrera • emilia harumi Yoshimoto • Fátima Ap lourenço • 
Jacquelinne de Cássia ribeiro Ferreira • Jonara dutra Bezerra • José Carlos 
danieli Gomes • Katia Akemi oda • Lauro moraes da silva • Maira Bechelli 
spada • marlene da C Cepeda • marta spina Candido • milene Arantes Abe 
• Nelson hidro Kato • Paula simoni Arze rocha • Sabrina Pinto Zambel • 
serges Garcia  • silvia Galvão de oliveira  ilhéus   Adriana Coelho de 
Andrade Gomes • Cláudia h B G ocké • Maria Angela mendonça Porto  
indaiatuba  Ana Carla Fujisawa • Denilson shimabukuro • Eduardo 
Valente Aguiar • erich Garcia • Katia de lacerda Z tomazetto • Leonardo 
Vicentini Alvarez • leonice dos santos rosante • liana Cláudia Britta • 
Maria Angela mendes Amparo rosatli • Paulo Antônio Almeida Amaral • 
Tiago melchert toledo machado  iraí  Julice Baldin • Kelin Fernanda silva 
da silva • Noemia elisa Pigatto netto  itapira Alan Guiraldelli macedo • 
Ana maria F F nascimento Pinto • João simões Quinteiro • Mabila Viel 
récchia • marina stringuette de mattos • Paulo de tarso nascimento Pinto 
• Paulo eduardo A stolf  itápolis Adriano mercaldi • Ana maria lapenta do 
Amaral • Carla da Costa malosso Avelino • Daniela sophia Polaco • 
Francisco José santarelli Filho • Marcelo tucci marconi • maria do Carmo 
Cunha • Rogério martins Guimarães • ronaldo trevisan rodrigues Alves 
itaquaquecetuba  Ana luiza souza morais  itatiba  Armando Catalano • 
Fábio Flores nani • Glaucia Cremonesi • Luiz José lacorte Baptistão • 
Maria José Gomes dos santos Pires Franco • maria José sesti de toledo • 
Regina de Almeida Ferreira Baptistão • Sandra de Fátima o Guimarães • 
sérgio roberto rela • Tatiana marin  itu  André luis silva Pagotto • Flavio 
m tavares • Hélio Cortez de Almeida • Karla Gonçalves Castro Fioravanti • 
Manoel Antonio Guardia • marcelo Alarcon idalgo • marcelo luis Gatti 
Bordini • milton raymundini Filho • mirela Belo Camargo • Orlando 
marques Camargo Júnior • Renato Álvares leite Filho  Jaú  Marcos 
ronaldo salina • maria lúcia de A elenterio madalena • Soraya nadaleto 
moralles  Jundiaí  Adriana Abdo • Adriana silveira Camargo • Adriane 
Gonçalves Pagotto • Adriano dalagnoli de salles • Alexandre okuma • Ana 
Claudia Caldo • Andréa Franciny Framil rocha • Antonio Carlos Checoli • 
Arlete Antonia trombini o Pinto • Carla raquel ienne • Carolina Blum de 
oliveira • Celina matiko nakai • Claudia de Castro siqueira nasser • Claudia 
marta drord • Deise luciane Paiva • Eduardo rodrigues Fregnani • elaine 
maria hentz • elise emi nakai Valle de oliveira • elizabete thomaz • erika 
Fernandes Faria de Camargo • evaldo dos santos rocha • evandra Graziela 
normanton • Fábio Cosloski iamonos • Fernando Antonio sammartino • 
Fernando Jose nieri • Francisco humberto Crivelaro • Gerson Kaetsu • 
Gisele regina Piccolo Peron • Grasilela Polo manzato • Gustavo sacramoni 
Brunherotto • Irineu Polo • Janaina schmitd • Jane Abou mourad • Janine 
Gonçalves Angeli • José A Kacham Junior • José Azevedo Pinto Junior • 
Juliana Giarola Filippini • Katia rezende Carvalho • Laura Paschoalini 
Guyot • leonardo Bueno orsi • lilian Cristiane Borin • luciana Pirani 
santos mattos • luiz Carlos litholdo Júnior • Maisa Bueno de oliveira • 
márcia Gardino osti • márcia lima Barbosa • maria Alice Bariani ianelli • 
maria Christina Faria Checoli • maria Christina Vilela Peterson • maria 
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roseneide Pereira Ghisi • moisés Custódio teixeira • monika Ferreira 
Arantes • munique Gonçalves Angeli Pepinelli • Natalia santos de souza • 
nelson Padilha silva • nidia maria B rossi • Patrícia Ferracini Berol da 
Costa • Regina Aparecida m oliveira • richard Valdomiro ienne  • Sandro 
Fagundes Bellini • silvana Congilio • silvia helena P Guimarães Farrão • 
Taís ostii • talitha maria litholdo sorelli • tatiana martins Facheris • teresa 
Cristina Piva martins • thaís Alexandra Fini lordelo • Valéria de Carvalho 
Ferreira mello  limeira   Eliane Poli tetzner • Lorival dalla Costa Ziani 
Júnior • luciana maio • luis Fernando Giraldi nery • Veridiana moreira 
satalino reis  londrina  Adriana Corrêa • Adriana Frossard • Adriane 
odebrecht dias Casanova • Alcides Gonini Junior • Alexandre Guilhen • 
Alexandre luiz K Peixoto  • Ana Flora Gomes da silva • Anastácia Piceli 
Zanoni morales • Andrea lima Barbosa • Andréia regina Couto • Angélica 
de matos Venancio • Aparecida Futagami Kumagai • Arthur eumann 
mesas • Carlos eduardo Faria Ziober • Carlos G richeim • Clara s tanaka 
higashi • Cristiana Castello Branco nascimento • Cristiane Andrade Janene 
Gonini • Cristiane okano Ajita • Dalcia regina Andrade teixeira • daniela 
Garcia nesello • Edemir toffolo • edeny Aparecida s trevisan • edison 
sandis salomão • edna teruko sasaki • edna Yoka nakata • elaine 
Bergamaschi sanches • eliete Ambile Alcalde Vieira • Fabiana tomie sato 
• Félix ribeiro • Fernanda Franchelo niero • Francisca maria ross ortiz • 
Giuliano de Braga Prestes • Gustavo scudeler messlas • hamilton landi  • 
Herbet samuel C Fabre • Ilamar Guimarães Garcia • Janne Yoshica 
Watanabe • João noivo henriques • José Carlos de Castro Alvares • Joubert 
A sallum Al’osta • Lázara regina de rezende • lisandréia spanier ricci • 
Marcela Vanzela Bonalumi • marcelo Fabian martins • marcelo Juliano 
Fávaro • marcelo regon • marcelo sugeta • marcia Cristina ramiro • marcia 
satomi ohara • marcos h Guskuma • marcos seijum Yogi • marcus Vinícius 
turino Ferreira • maria Cristina medina Camprigher Fonseca • maria de 
Fátima Proença meirelles • maria helena Cabral de oliveira • maria helena 
Kley Vazzi • maria lúcia Pereira Franzon • mariana menezes destéfano • 
marília Franco Punhagui • mário takuji Yokoyama • marisa P de Carvalho • 
Nádia regina de mello • Patrícia diana takano Zanata • Pedro sperandio 
lopes morales • Roberto Yataka ikeda • rodovaldo r souza • Sérgio C 
trindade • silvia Clorinda Veras • silvia helena Faria Ziober • sônia regina 
Yokomizo • sueli Peres martins nabeshima • suely midori ohara • Teresa 
senno Kakuno • Valdir ilidio mardegan • Valéria Barros Pereira Barbosa 
troca • Vania iramar Carollo ramos da silva • Vera lúcia Pereira Fonseca  
macapá  Dorinelma maria P Albuquerque • Maria Priscila tavares Pacheco 
• mário Augusto melo da silva • Raimunda Vilmar evangelista lima  
maceió  Ducy lily Farias Costa • Sâmya marta F Paz estevam  mariana  
Luciano herrique inácio toniollo • luís Geraldo rabello silva • Márcia 
regina de oliveira Campos lima • marcos Flávio de lima taranto • Telma 
lúcia santiago hugo • Vânia maria Godoy Pimenta • Wilma miranda 
Barbosa  marília  Ana silvia netto Cirino • Cássia Fernanda Gonçalves 
morais • Evandro silva stevanato • Fátima Aparecida delazari  • Marcela 
Vialôgo marques de Castro • marcia sueli Audi danelutte • marilda do 
Carmo rodrigues • Paulo César Gomes e silva • Regina Célia Chiari Piva • 
robert martin Ficker • Valéria Aparecida Conelian Fabron  maringá  
Marcos luiz Christovam Junior  mauá  Fabricio Carpinelli Fornazza  
mineiros  Fabiana C C Bertocco  moji das Cruzes  Yoko matilde ogura 

matsuyama  niterói  André ricardo lisbôa herdy • Marcele mello Corrêa  
novo horizonte  Cláudia Cristina de moraes • Luiz Alberto munhoz de 
oliveira  osasco  Amilton Yukimitsu nishikado • Andrea Alves de souza • 
Andréa lirauto Arantes • Fabíola Germano Alves • Fernando Cesar Portella 
Júnior • Flávio de Avila Kfouri • Heros ricardo marques e silva • Patricia 
nasser Aragone • Paulo sérgio noronha Carneiro Júnior • Tania r Akaishi 
Funabashi • Vanessa Vergara de Godoy moreira ourinhos  Adriano de 
souza • Alessandra ribeiro homem • Carla Cecília Beffa • Cláudia regina 
da silva • Cristiane Pereira rorato • Elton Yuji Yokoyama • Fernando luiz 
ribeiro de moura • Francisco Pereira de miranda Júnior • José roberto 
Afonso Vianna • Lucinéia Carvalho • luiz Antonio B Vanzela • Maria 
elizabeth n Bergamini • maria José Barbi Abujamra • melissa Vilela 
Fenelon Francisco • miguel Karrum • mônica Perino de Camargo • Paulo 
henrique Andrade neves • Rogério massao omoto • rosana dos santos 
marques thomaz • rosimar traci saladini • ruth hitomi Fuzimori • Shenya 
C G monteiro rodrigues • shigueo Ayrton Kuroishi • silvia Cecília d silva • 
Vanessa saldanha Baldocchi  Palmeira  Giovatan de souza Bueno  Paraíso  
Antonio Carlos Fontanelli  Parauapebas  Maria esther Bueno sleima  
Piracicaba  Ana Carolina mascarenhas oliveira • Andréia Faulin ré 
luvisotto • Luiz mattiazzo Filho • Marcos André Greco • margarete 
Aparecida ragazzo • Samira Buselli Pereira • Zuleica m K.C nogueira  
Pirapozinho  Adriano marcio ikeda • Alba Cristina Pereira dias • Aline 
Aparecida Favaretto • Carla Antonia martinez Pereira Cabral maturana • 
Fernanda rubia Borges • Márcia Aparecida lobo tinti Frattini • Renata 
Cristina Ferreira  Ponta Grossa  Adriana Pastiglione Bührer samara • 
Adroaldo Corrêa de Araujo • Alexandre César Krapchychyn • Alexsandra 
ramos • Ana Paula de Figueiredo • Anna maria Godoy Gome mazurek • 
Antônio edgar Kröling • Beatriz Aparecida Prestes • Caetano dos santos 
marochi  • Camila maggi maia silveira • Carla Adriane mendes schuinski 
• Carla Fabiana maukoski de rezende • Carolina Barbosa schwab • Caroline 
salles migdalski • Celso João hochscheidi • Ceres Cristine marenda 
rodrigues ribas • Christiane raquel mendes Gaspar  • Cláudia regina 
henneberg • Darcy roberto marochi • denise rizental holzmann • denise 
stadler Wambier • Edson durval menezes Alves • elizabeth holzmann 
Parrino • elvia esther morinigo de Fayad • Fabiana madalozzo Coppla • 
Gilmara Abrao Alves nascimento • Gislaine denise Czlusniak • Jeanne 
schmidt leal • Jeferson Constantino droppa • João ricardo schuinski • 
Jocsana Gomes • Kalinka s malanaw ski  • Lineia Corazza Kloth • lúcia 
helena Grollmann Pastro • luciana Ferreira silveira • Marcelo Pellissari • 
maria lúcia tozetto Vettorazzi • Paulo Précoma • Renata masi sebrão de 
rose • roald diniz Benetti • rodimara mroczek • rosário de Arruda m 
Zedebski • Shenia Villaca dos santos • sindianara de Fátima divardin  
Porto Alegre  Alicia rita Fernandez da silva • André l s dornelles • Andrea 
dornelles • Angela rodrigues Prolo de meneghi • Brigitte dullenkopf 
torres • Carlos Alberto Freitas Capa • Carlos Alberto ortiz de Aguiar • Celi 
matta raskin  • Cláudia nunes Giacobbe • Denise mara Pinto • Eliane 
Gerso Feldens • eloisa denes lucho • Fernanda leal manfro • Fernando 
Borba de Araujo • Iracema marinho Kalil • italo medeiros Faraco Jr • ivania 
maria Frantz • João marcelo Ferreira • João Paulo ercolani • Leila 
Wessheimer Ferrari • lídia maria sobbadini • lúcia tostes mottw • luciana 
macedo Pereira  • luis Claudio siqueira • Mara Perez • marcia Gallinati de 
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souza • márcia rodas Fleury Fonseca • marcia tomasini Paganin • maria 
elisabeth Friedrich • maria elizabeth englert santos netto • maria 
herminia Ziliotto Alves • maria isabel da F Frasca • mário marques 
Fernandes • martha t Belloc • Nadia Cecilia oliveira martiniano • neila Alt 
Bandeira de mello • nivea regina noskoski • Raquel Camargo • rejane 
montenegro Barbosa • rosane raskin • Sandra maria rigetto Witt • sergio 
de lucca da silva • sérgio luiz Ghisleni Júnior • silvia Piva saraiva da silva 
• simone Abadi Fanfa • simone Flores malheiros • simone helena Ferreira 
• sônia marli Grigoletti roehe • susana maria rossi de Carvalho e silva • 
Tania Beatriz duran dos santos molina  Pouso Alegre  Anderson henrique 
Guersoni  Presidente Bernardes  Adriana Bonfim Vieira  Presidente 
Prudente  Adriana Kosuki • Adriano C trevisi Zanelan • Alessandra san 
Germano schneidewind • Andre Cesar trevisi Zanelato • Cristhiane olívia 
Ferreira do Amaral • Daniele dominato • Eduardo Viegas • eliane Carrion 
de Fares • Fernando Bueno de oliveira • Ileis Antonio seviero Costa • 
ivanilce Garcia Finco • izabel Fatima t martins • José Antonio P marques • 
José maria Bertão • Letícia marchioli  • luciana neves damato Crespo • 
Marisa de F Alvares Godoy • Rosane C Bertão • rosane oliveira rocha 
Viana • Solange maria Valério • susy meire mamprim • Vânia helena 
marques marin • Recife   Herika mauricio • Mônica moreira dias da Cruz • 
Sandra Fausta ladewig  ribeirão Pires   Paula regina mietti Furlanetto  
ribeirão Preto   Alessandra rego isper • Amarilda maria de oliveira • Ana 
Paula Caixe • Carla marluscelli Peres • Célia mara Garcia de lima • 
Christianne ellen Barquete Grandini Zuccolotto • Cinthia maria martinez • 
Daniela Felix de Andrade • denise de Paula sousa • Edemilson Carlos 
Guerrera • eliana Aranha Guimarães • Henrique luis Cardoso • Karina 
Francelino Vendramini scadiuzzi • Marcelo marcantonio lizarelli • marcus 
Vinícius Gallo de França • maria elisabete sampaio sanches • maria ignez 
Gaglianone de Andrade lemos • maria ines merino Funk • maria lucia 
Junqueira Bordienon • mônica Carrer teixeira Costa • mônica noronha do 
nascimento • Nilda Yaoe Yamamoto • Roberto Wagner Coronatto • rosana 
siqueira Ferreira tonetto • rosângela K Bezerra • Sandra r rosalino Gallo  
rio de Janeiro  Adriana Pereira ribas • Alexander manzieri são João • Ana 
Paula de o l Paiva • Ana Paula rodrigues mecler • Andrea Ferreira 
laranjeira • Andrea Gullo Alves • Carlos Alberto Alves dantas • Claudete da 
silva Barros • Cristiane Gonçalves • Cristiano louzda reguffe • Cristina 
tarchiche • Daniella Amaral mauro • darlan Alves dantas • denise neves 
da sampaio Costa • Gabriela Camacho menezes • Isabella maria Baroncini 
de ipanema Pompeu • Jorge luiz de lima Coelho • Kartson maduro de 
mesquita  • Léa rosa Barreiro salgado • Marcelo henrique lopes • marcelo 
rebello de Faria • márcia Alves de Queiróz • marcia regina Bottino • maria 
de Fatima da silva • maria eny ribeiro de Carvalho • maria ines de Carvalho 
nunes • marilda nabuco tartarini • mario santoro Filho • michele Peres 
martins • michelle Protzenico C r Bittencourt • Onurd Couto Bruno • Paulo 
eduardo C Gavinho • Regina Aparecida Varoto • renato de souza mendes 
• rodrigo rodrigues Ferreira • ronaldo da Costa ribeiro Filho • rosana 
Ximenes lins • roseny Corrêa soares • Sandra maria F mambreu • sonia 
Cecilia teixeira • sylvia lago • Valéria oliva sanches • Vanessa noronha 
Guimarães • Vânia Procopio Bellani Gavinho  salvador   Altino teixeira 
neto • Ana Cláudia Pereira de Andrade • Carina lopes lessa santos • 
Daniela Vianna Ambrósio • Evangelina mello • Inês maria B magalhães 

Gonçalves • Joselene Cerqueira leal • Júlio Cesar Gomes • Maria Conceição 
Almeida duran • Orquídea mendonça • Virgínia linhares rodrigues  santo 
Anastácio   Ana Carolina Polon delatin • Sabrina leticia ormonde roefero  
santo André  Eduardo Baruzzi Brandão • Josefina sanches santos • Liza 
Araújo Botelho • lucia maria Falbo • luiz renato de melo Paz  • Marcia 
renata orcioli • maria nádia m C santas • Raquel dimovci Custódio • 
ricardo segato de rosa • Sabrina Bonillo Parra  santos  Adriana nishi 
nogueira santana • Alexandre martins dias • Ana Paula Barcelos Grilo • 
Ana Paula Fassina • Carla da Costa Fernandes • Cathia Guimarães tranzilo 
• Claudio sergio mucci • Cristiane Bronze de martino • Cristiane roque 
nogeira • Diva maria mello margarido Pires • diva rolim Principe Ferreira 
• Edvânia de Cássia Azevedo e silva • elaine C Zanetti • erica Fukakusa 
lopes • Fernanda moreno de l o Vella • Fernanda neves Briquet Bighetá  
• Gisela Pierry • Glaucia Fukakusa lopes • Graziela Pellegrini oliveira • 
Heloisa helena C Alves • Ivo menezes de Carvalho • João domingos neto 
• Jose maximiliano nunes Ferrari • Leila Zuquim • luciana Canelas Galluzzi 
• luciana silva Pires • Marcelo de melo Quintela • mariangela rodrigues 
leal • maysa Araujo rached • Nelson rodrigues Junior • Priscilla torres 
tagousta • Ralfio Ferreira • regina stella Braga sérvulo da Cunha e 
Ferreira • ronaldo de melo • rosangela de Andrade rocha • rosemary 
Couto Ferrari • Tânia de oliveira nunes • Vanessa Yamazato tsufa  são 
Bernardo do Campo  Marcia Almeida Cardoso • marcus Bravo Alves • 
maria luisa Pedrazini Albano • maria rosicler de souza • marilda 
margareth de Almeida souza  são Caetano do sul  Eva Gilbert • Fabiana 
Pinto Guedes • Lieni de Almeida okino • luiz Brait rodrigues • luiz Claudio 
Prata de Figueiredo  são Carlos  Aparecido Celso segnini • Eliana Carmona 
de Paula hegg • Juçaira s m Giusti • Maria Bernardette Barberio 
domeniconi • milvia lais marrara ranciaro  são João da Boa Vista  
Alessandra rita Pennacchi Poveda • Ana Cláudia Ferreira sensini • Ana 
Paula Pasquini • Ana Paula Pugliesi lima • Elaine de oliveira Batista • 
Fabiana mira • Giuliana r lancellotti de Almeida • Luciana de Cássia 
tregancini • Maria Cristina m Parreira • maria elvira milan Qubradas • 
maria Paula de Azevedo A hecht • mauricio Bertelli • Renata madeira 
Abdal • renata syrto torres • Solange salioni da silva  são leopoldo  Ana 
lisie Garcia Vargas • Analucia Cremonese Bullegon • Andrea Jaeger • 
Anelise Bühler  • Clarissa Brack Boufleur • Márcia elisa rosa de Abreu • 
maria Cristina Costa • maria Cristina de souza lopes • miguel João Juliano 
Vargas  são marcos  Alessandra horn Baldissera • Andrea soldatelli 
Panassol • Cristianne Catafesta • Gerson herreira reis • Marcelo egidio 
Paduam  são miguel Arcanjo  Adriano Francisco de lucca Facholli • Andrea 
da silva oliveira Galvão • Augusto sérgio Vasconcellos de Assumpção • 
Celso de Almeida souza Filho • Cibele maria nunes • Claudia helena Vaz • 
Haroldo nardi • Renata Yumi de souza • Sandra terra souza Assumpção  
são Paulo   Admir Belmonte Gavira • Adriana Aparecida Galera • Adriana 
Ferri Barreto rogano • Adriana lucia Vilela de Andrade marchi • Adriana 
luíza Bassetto mikalkenas • Adriana santos lopez • Adriano Caló • Aglael 
Juliana Aparecida Gama rossi • Agnaldo santos Bastos • Agnes do Carmo 
m miranda • Aguinaldo Alcantara de sá • Ailton massahiro takara • Aírton 
Yasumoto • Albenor Ferreira soares • Alessandra de Paula Garcia • 
Alessandra Gonçalves de menezes • Alessandra reyes • Alessandra 
rodrigues de Camargo • Alex Joacy ozelin • Alexandra Kelm • Aloísio 
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Pacífico • Alvaro Wagner rodrigues salles • Amélia Gorete reis • Ana 
Cláudia F G Branco • Ana Cristina B silveira machado • Ana Gracia de o Gois 
ren • Ana hortensia maia rabêlo • Ana Karina spacassassi • Ana Katia 
skazufka Bergel • Ana lídia Ciamponi • Ana lúcia Y munhoz • Ana miranda 
Aires tortora • Ana Paula Falgiano • Ana Paula sevilha • Ana regina diniz 
Pinto • Ana sílvia Castelo Branco Pereira Arantes • Andréa Cristina Goulart 
Pereira Coli • Andrea Fachini lopes • Andréa linhares soares • Andrea 
luciany Pechin Brucoli • Andréa maluf Pinheiro • Andrea romano • 
Andréia Campos dahdal Aoun  • Angela serrano nunes • Anita soraia 
leopoldino dos santos • Antevaldo rodrigues dos santos • Areobaldo 
espinola de oliveira lima neto • Arnaldo mozer • Arnaldo regis Barbour 
Filho • Basilio Jose Bernal Junior • Carla de oliveira morais • Carla rojas • 
Carlo enrico Crivellaro • Carlo marchesini de mendonça da silveira Pereira 
• Carlos Albertino maia Vieira • Carlos de Almeida Pinto neto • Carlos 
eduardo Garcia rebello • Carolina Avi de Pádua • Carolina de souza 
rodrigues torres • Carolina Júdica ramos • Catia regina martin • Cecília 
Fátima de Paiva soares de Albergaria • Cecilia hideko handa nomura • 
Celina m r Formentini • Celina tobias de Aguiar moeller Gavini • Celso 
Amaral Kfouri • Cibele Perticarati • Cibele Volpe Cassioestto • Cinthia 
Barletta lucchi • Cintia heloisa mizue miyaki • Claudia Auxiliadora ramos 
Augusto • Cláudia Cristina Precioso souza • Claudia da silva Castro • 
Claudia della nina • Claudia lancini Buratto • Cláudia rodrigues • Claudio 
Bernades • Claudio Kassa • Cleuza Yuri moriyama • Clovis Bancher • Corina 
Alves Barbosa • Cristiane Gouveia roberto • Cristiane r rosa • Cristina 
Cardoso tolosa • Cristina o ogawa • Daisy F linhares de A schimidt • 
daniela Adas Chehin • daniela Breda de oliveira • daniela Conceição 
Fernandes • daniela diogo da silva laurino • daniela Grecco • daniela 
marsella silva Pazin • daniella de souza Peinado • danilo José dos reis • 
debora C lucas Amadeu • débora Cristina esteves Garcia • débora 
Fernandes Ferrarini • débora himiko Uemura • deborah sommerman de 
Freitas • deise Gottardo de oliveira  • delly Amodio Xander • denise 
Cahnfeld • denise Cohen • denise Galhardo rennó • denise hosomi • 
denise m r lorenzi • denise martini de lemos monteiro • dikvan Fedozzi 
• douglas Carmelo rizzo • durval s nogueira de Almeida • Edilene rosani 
Kiss • edne Yocie oda • edson Arsenio Facin • edson Chammas • edson Koji 
takeshita • edson rodrigues da silva • edson trevisan • eduardo C o santos 
• eduardo Cambraia F sardão • eduardo de lima • eduardo de mesquita 
sampaio • eduardo Perissinotto • eduardo rosatti • eliana Akemi miadaira 
• eliane okret diament • elisa martins tajara Fleury • elka Bonetti • ely Ane 
Amorim Paisini • Fabio eduardo Calvo mardegan • Fabio nolasco Perroud 
• Fabrícia silva de deus • Fabrício marchetti m Carrer • Fernanda ribeiro 
Carvalho • Fernando de souza ramos • Fernando ruiz Gregorio • Flavia 
Carpanezzi nusdeu • Flávia Fahl de oliveira • Flávia martins ribeiro • Flávia 
moreira miranda • Flávia rosa trevisan • Flavia s schuartz eivazian • 
Francisco Antonio dos santos Correa • Francisco Kainer rinaldi • Francisco 
ricardo monteleone • Gabriela r m Cordeiro • Gentil toshiyuki tamada • 
Gerson Paulino dos santos • Gilson russo de martino • Giovana marcele 
Antunes • Gisela mitri • Glauco Castanheira torres • Greizy Guedes Borchers 
• Haydée V oyanguren • hebert linhares Pimenta Frota Júnior • heleni 
lurico shimasako • heloisa G d Boari • henry Gutierrez Quintana • heraldo 
roslindo nunes • hiroko Kajiyama numata • Isa teixeira Gontijo • isilda 

mercedes la Pegna • ivany Kabbach • Jackson Ciocler • Jacques Crespin • 
João Baptista daneluzzi Filho • João roberto lavras Unterpertinger • José 
elias dias • José elias saad Candido • José lineu Pereira ogoshi • José 
marinho Collares sobrinho • José ricardo de mello Brandão • José 
rigoberto reyes • Josy Gadea Furlan • Juan Jose Pouso sampedro • Juliana 
Bussab Kechfi • Julio Cesar Bassi • Julio Gomes Arantes neto • Karen 
Gomes do nascimento • Karin Zuim • Karina melo Azevedo • Karla Gaspar 
dos santos • Katia Barreto Colitti • Kelly maria Casaroli • Laís Cristina de 
souza • laís moisés • larissa martins • leandro Cesar longo • leda maria 
de Campos Guerra • lenise Gomes Castillo Bastos • lorain lynn Faria Vieira 
de moraes • luciana Borges Prieto • lucilene C medeiros Caliari • lucy nara 
Kanashiro • luis matheus Carvalho Cruvinel • luiz Fernando Akake Borges 
• luiz Gustavo silva lopes • luiz roberto dos santos scott • Magali 
Aparecida Baptista • marcel Caram • marcela Aparecida Ferreira • marcello 
Giusti • marcello sado • marcelo de Queiroz nogueira • marcelo Vinícius 
Andrade lima • marcia Brito elias • márcia Cristina de Abreu • márcia de 
Fátima Ferreira Pinto Zanatto • márcio Caldeira Alves moreira • marcio 
Feher recasens • marco Antonio Carvalho de lima • marco Antonio de 
morais • marcus Vinícius mattos de Castro • margareth rose Barreto • 
maria Alice Vasconcellos Pirani toledo • maria Amélia Fontes da Costa • 
maria Angelica Bocoli • maria Beatriz Biffi • maria Carolina Guerra • maria 
Cristina C nepomuceno • maria de Fatima lopes de oliveira • maria estela 
domingues de Castro Camargo Aranha • maria Giuseppe Pellegrini lopes 
• maria imaculada Cairo • maria inês Andrade • maria lúcia marcondes • 
maria luisa Yahn Bernardo dos santos • maria raquel Ciampone • maria 
salete nahas Pires Corrêa  • mariela talarico Folco • marília rosenberg 
Beznos • marina sayuri okawa • marines sanmamed Freire trevisan • 
mário elias daher • marisa helena Campos Costa • maristela Gismondi • 
mariza Antonia Anhello • marta Quirino dos santos • martha machado 
Felinto da silva • maurício dos santos Vaz • maurício rebello moreira 
Querido • mauro Abrahão Jacob • michelle maria de Amorim nogueira • 
milena Cristina reis • milene Alves de oliveira • mirian ohara Camignotro 
nakazawa • mônica Andrade lima Gabbay • monica Freire • mônica 
monetti Zabini Conte • mônica reggi reis silva • moon Won Chang e 
Carvalho da Cunha • myriam Zilberman • Naia tonhá Almeida • naila 
Gabani • nelson shigueto mada • nilson Azevedo Allucci • nizia Kiyomi 
Kakihara takata • Odila C da silva • Paola Quermeer lemos torres • Patricia 
Aparecida Cruz • Patrícia d da silva laurino • Patrícia dos reis • Patrícia 
eberson da silva • Patrícia helena mikami • Patricia infante Ferreira • Patrícia 
mancusi tubel • Patrícia s Borzani • Paula Cuenca egler • Paulo César Antunes 
dos santos • Paulo montoro • Paulo sérgio Aires sucena • Paulo sérgio 
martinez • Priscila esteves ross • Priscila Pereira Quintões • Priscilla Galli • 
Rada el Achkar da silva • regina Célia dos santos • regina helena sivieri • 
regina martins de oliveira netto • regina Valéria Costa • renata Colombo 
martins • renata Cristina marra • renata leão de sousa Bernardes • renata 
sousa silva • renato rocchi silveira • ricardo Bruno Ventre • ricardo estrêla 
de morais • ricardo luís lenzi de miranda • ricardo luiz C Fernandez • 
roberto Andrade terini • roberto Bittar • roberto Pinto Aleixo Junior • 
rogério mesquita spínola • rosana Aparecida inglez danielle • rosana 
nogueira Pires da Cunha • rosane maria Capezzuto • Sandra regina 
tiagor • sandra tomaz • selma mieko Kitatani • selma Perugini de sousa 
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Ferreira Costa • sérgio Augusto B simões • sérgio Kazuyoshi massunaga • 
sergio michelin  • sérgio miranda dos santos • silvia Bardella marano • 
silvia F morgado dippolito • sílvia lima Gonzalez • silvia regina henrique 
meirelles Vieira • silvio Kello de Freitas • simone Andrijauskas • simone 
Badari • simone de Campos Vieira Abib • simone regina Alberico • simone 
sakamoto • solange maria de saboia e silva • sonia ligia Angelico • sonia 
maria Abud • sônia maria Coelho nepomuceno • sônia Pineda Vicente • 
sonia Yukiko takatu • sueli mami Yonamine • sueli marlene martins da 
silva • Tania maria rodrigues lopes • tania oliveira de Carvalho Castro • 
tatiana menegotto de Vasconcelos • tatiana Prado ortega • thais l o de 
oliveira • thais macuco Jordano • Vanessa sant’Anna • Vania dangelo 
rodrigues A dos santos • Vania mantonani Araújo • Vera lúcia mendes da 
silva • Verena Cristina Assumpção • Vilma tataranni Geraldo Grandi • 
Viviane C Precioso tredapalli • Viviane Ferreira santiago • Viviane oliveira 
Queiróz • Yechiel moises Chencinski  são sebastião   Luiz João de lima  
são Vicente  Adriana Pereira mantovanelli • Andréa Botelho Campos 
machado • Hermínio Antunes Almeida • Lilian denise dias luz • Priscila 
Andrea Jorge • Rita de Cássia moraes de Almeida • Sandra tedeso • 
simone Cabral rebelo Assunção  sertãozinho  Gislaine Aparecida Brasca 
Bachega • Josiane Cristina Palaveri • Leda de Fátima Gonids da silva • 
Marlei Aparecida seccani Galassi  sete lagoas  Eliana Avelar Chaves • 
Kátia simone Wessen machado  socorro  Alessandra Verzani • Amélia 
Aparecida Padilha • Antonio José de Britto sartori • Benedito Carlos d de 
oliveira • Carlos Bortolasso teixeira Júnior • David Francisco Zucatto • 
Eckner Xavier da silva Pinto • José maria de Azevedo e sousa neto • Jovelti 
C Carvalho de moraes • Lionella de moraes • luiz Antonio Valdo • Marcelo 
harada • maria do Carmo A de o santos • mariângela Ferreira de Andrade 
• michele Cibien Boncompagni • Paulo henrique dias de souza • Ricardo 
Alexandroni • roberta Jamelli • rogério rissato • ronaldo Gomes ribeiro 
• rosa maria Fiches de Barros machado • Sandra minozzi Frattini • sônia 
Aparecida rodrigues  sorocaba  Fábio Carveiro da silva • Fernanda Xocaira 
• Glaucia Cristina Gurgel de oliveira • José murilo marinho mauad • Maria 
Cristina G Freitas • maria de Fátima sewaybricker G ribeiro • mércia 
ritsuko Kido • mirja K Antila • Nelly tereza Pagan litterio • Rubens Gabriel 
Junior  sorriso  Aurelio hiroyuki Kiramoto • Eliane lermen • Milene 
Pellegrini • Rodrigo santos Pereira Veneziani  taboão da serra  Adriane 
Paiva martin • Artur Alexandre Barbosa de Aguiar • Claudia regina Jorge 
Fernandes • Enrico tucunduva • Fabio roberto morgero Gonçalves • Joice 
dantas Ferreira • Ligia t martins • Miriam haruyo hirai • Sandra mara 
lopes oliveira • sillas Pellini  tapejara  Juliana Cauduro • Sandra maria 
Panizzon spagnol  taquaritinga  Angelo marcelo okada • Daniela Cristina 
Bassi • Fabrício Gilbertoni  taubaté  Cinthia B Bregalda rodrigues • Claudia 
eclave de oliveira • Écio C de morais Borges • Maria luisa miera Alvarez • 
Raquel melo de Freitas • ronise Cristina de Alencar  três lagoas  Jociane 
mitsugi Colombo • Jorge Paiva santos martinez • Silvânia da silva silvestre 
Cabral  três Passos  Adauto César ratti • Ari roberto leal Braseiro • Cristian 
André diemer • Daniel davi Ketzer • Eliandro Pithan da silva • Graciele 
Klein dreher • João miguel Brasil • Liege Passos ratti • Marlo roger michel 
• miguel ângelo rodrigues martins • Rosane schafer • rose maria Borth 
• Tais Patricia Borth  três rios  Alvaro Augusto Junqueira • Ana letícia 
lamas de souza • Cintia Franklin Pedroso Guimarães • Fernando rocha 

Caldas • Geisa Cerqueira de lima • Janine marcia de A lima • Jorge luiz 
Conde das neves • Juliana lamas de souza • Lucia l de Andrade • Mara 
lúcia norat Barbosa • marcela C Vianna Caldas • maria luíza de souza 
Azevedo • morgana navarro marques  tupã  Abílio nelson Cerqueira 
iunes • Aline Zequini Jacob • André luis Castro • Andréa Kanashiro tsubono 
• Andressa lopes luchi • Antonio Carlos martins silva • Atemiro Caliani • 
Carla V r Ferrari nakata • Christiane Vinha sampedro Fernandes • Clóvis 
tsubono • Dalton luis Chiaradia  • Edilene de moura Pinto Camargo • 
elisa Kumiko nackachima • ely satiko miyasato miyashiro • Gilmar 
Cunha • Igor Cunha Ziet • isabel maria Chaves G Forte • Jane Cunha 
Bursari • Jorge henrique Guandalini  • José André Guerreiro • José 
Francisco Ariano Viegas Filho • Leandro Fajardo • leandro Zequini Jacob 
• lélio Pedro Galli • levi José Galli • lincoln rubens ricci • luiz Paulo 
Fiod soares • Magali Aranha • marcio roberto ignácio • marcos rogério 
Geromini • mariela Queiróz Bianchi • matiko ikejiri Kawano • Nelson 
Agnese da rocha Junior • nelson C motta • nelson Caetano Junior • 
Reinaldo roberto hawy • renata Batista Brinholi • roberta moraes 
Cintra Franco Bachega • roberto Caliani • rogério Bittencourt • rose 
mary de Castro Costa • rosemeire Aparecida Gandolfo Chiaradia • 
rubens Caliani • Sandra maria Giansante • sérgio luis Castro • sérgio 
sassaki • shimith nakata • shimithi nakata Filho • Thais Cristina 
evaristo • tuffi Abras Zied • Valéria Pontelli navaro tedeschi • Wagner 
da silva mendonça • Wagner hirashi naskachima  Uberaba  Daniela 
Corrêa Prata oliveira • dayan elisabete moreira • Graça maria Borges 
macedo Brandão Fonseca • Mara lucia Bonfim • marcelo de melo 
Andrade • maria Cristina m Pires mattos • maria Cristina Vilela resende 
e silva • Reinaldo Afonso dos reis • Sara elisa medina mattar  Uberlândia  
Allina Cardoso • Ana Cristina de oliveira • Andréa Gomes de oliveira • 
ângela rinto ribeiro mairo • Cristina Júlia Almeida Pires • Daniela 
honda silva • douglas Peres Bellamo Júnior • Giuliana A souza 
Vertemati • Kely Pereira Borges dias • Luciana A Barbosa Paniago • 
luciana Biasotti Pompeu de moraes • Marcelus Carlo nunes Burgarelli • 
marise Aparecida naves Camargo • Paula Alves duarte • Regina de 
Cassia silva • Suse resende Allig • Teresa Cristina Alves Costa Camargo 
• Wesley silva machado • Wilston Uehara  Umuarama  Elisiane Ferraz 
de Andrade Bassi • Julio Bassi • Sandra regina Pullig  União da Vitória  
Moacir Gobor Júnior • Odete Kerber  Vacaria  Daiane Bernardi   Valinhos  
Cilene Alexandra medéia • Fátima A K l Figuinha • Janaina rocha 
Amaral • Priscila Ferraro spadaccia  Veranópolis  Liane Girardi 
domeneghini  Vila Velha  Lucia Guimarães Careta • Péricles Alves 
noronha  Vitória  Paulo César Barbosa rédua  Vitória da Conquista  Ana 
Paula de souza Prado • Claudene mary santo Amaral • Daniela Porto da 
Cunha • Evandro Pyló da Fonseca lanna • Georgiana Cardoso silva 
lanna • José otavio de souza silva • Luciana Farjas souza • Reinaldo 
meira leite • renato Piai Pereira • ricardo de oliveira nunes • rita de 
Cassia dias Viana Andrade • Sandra meira Gama  Volta redonda  Érica 
Bastos lobo • Genilce Paiva Gonçalves • Gustavo de Figueredo Viana • 
Katia de Paula Almeida Barros • Katia siqueira lemos • Marco tulio 
Alves teixeira • Regina maria de Alencar • renata Ávila silva • rosiléa 
Chaim hartung habibe • Tatiana Jorge Brandão • Vanessa Perota 
Guimarães • Wilma de Jesus h martins
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Projeto Rir e Educar/ Rir e educar Project 

Patrocinador Master/ Chief sponsor   
Oral-B

Organizações/ organizations
Arrastão movimento de Promoção humana • Associação Adelaide 
Ferreira (Cei espaço Criança) • Associação das mães Unidas do novo 
osasco - AmUno - núcleo i • Associação das mães Unidas do novo osasco 
- AmUno - núcleo ii • Associação dos moradores da Zona norte (Cei raio 
de sol)  • Centro de educação Popular da Comunidade nossa senhora 
Aparecida (Creche Casa da Criança) • Círculo de trabalhadores Cristãos 
de Vila Prudente (Cei Jd Ana rosa) • Círculo de trabalhadores Cristãos 
de Vila Prudente (Cei Padre Pacomio maas) • Círculo de trabalhadores 
Cristãos de Vila Prudente (Cei Pq sta madalena) • Comunidade inamar 
educação e Assistência social • Fundação Julita • Instituição Assistencial 
e educacional “dr. Klaide” • Nossa turma • núcleo Batuíra - serviço 
de Promoção da Família • Obra social santa Clara e são Francisco de 
Assis • Pastoral da Criança - Belém • Pastoral da Criança - Brasilândia • 
Pastoral da Criança - ipiranga • Pastoral da Criança - lapa • Pastoral da 
Criança - liberdade • Pastoral da Criança - santana • Programa Gotas de 
Flor • Programa Gotas de Flor - Abrigo • Salus Associação para a saúde 
(Cren - núcleo Vila mariana) • salus Associação para a saúde (Cren 
Vila Jacuí) • sociedade Benef Caminhando Para o Futuro (Cei Primeiros 
Passos) • sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro (Cei 
Brincando também se Aprende) • sociedade Beneficente Caminhando 
para o Futuro (Cei Girassol) • sociedade Beneficente Caminhando para 
o Futuro (Cei hadassa) • sociedade Beneficente Caminhando para o 
Futuro (Cei Pingo de Gente) • sociedade Beneficente Caminhando para 
o Futuro (tequinho do Céu)

Voluntários/ volunteers
diadema  Stela maris martins Galvão  Guarulhos  Mariana nunes lopes  
osasco  Paulo sérgio noronha Carneiro Júnior  santo André  Emily B 
Guzman  são Paulo  Angela serrano nunes • Bárbara Caroline sousa 
Cotrin • Celina t A m Gavini • Claudia maria rebouças • Dionete de 
Araujo Colabone • Edna Alves silva • Fabio nolasco Perroud  • Gladys G 
V Zambotti • Helciane Carvalho Bispo • José lineu Pereira ogoshi • Lucia 
Coutinho • Marçal José de Paiva • maria Cristina Gebara • miguel santana 
Pinheiro Cotrin • Renata Cristina marra • roberta Corá Angelotti • Silvana 
A  s  martins • sonia regina P C Grosche • sonia Yukiko takatu  • Wagner 
Bueno de Andrade

Programa Por Todas as Crianças/ Por todas as Crianças Program

Parceiros/ Partners
Associação Comercial, industrial, de turismo, serviços e Agronegócios de 
Araxá – Acia  • Barbacoa • Centro de Atendimento A Criança - CAC • Centro 
de Atendimento A mulher - CAm • Fábrica de Palavras • Farmácia Curare 
• Fundação Abiótica • Fundação ACiA • Fundação da mulher Araxaense - 

FAmA • Fundação rio Branco • Giovanni+draftfcb • Grow • Hollywood • 
Papelaria regional • Victor Ótica

Apoiadores Institucionais/ Institutional supporters 
Lifebuoy • Portal do terceiro tempo • Portal iG • Procter&Gamble • Rádio 
Capital 1040 Am • rádio Cidade • rádio estadão/esPn • rádio imbiara • 
rBs • revista Cidade nova • SBt • TV ABCd • tV Cultura • tV Globo • tV 
integração Araxá  

ÁREA DE EDUCAÇÃO/ eDuCAtIon

Programa A Primeira Infância Vem Primeiro/ A Primeira 
Infância vem Primeiro Program

Projeto Creche para Todas as Crianças/ Creche para todas 
as Crianças Project

Parceiro institucional/ Institutional Partner 
Instituto C&A

Colaboradores/ Collaborators 
deloitte • shopping ibirapuera

Articuladores/ volunteers 
Adelaide Alves dias • Adriana estácio trummer • Adriano Aguiar 
sanguinette • Ajuri dias • Alexandre da rosa Antunes • Ana Alice monteiro 
dos santos • ângela Clara Corrêa • Antônio danúbio lourenço da silva • 
Cibelly Almeida • Cláudia mascarenhas • Elaine Paes e lima • eneas melo 
• eurípedes Claiton rodrigues Pena • eva Antônia Cardoso isquerdo • 
Fernando Ulhôa levy • Francisca serrão • Gerson smiech Pinho • Gilda 
Aparecida Costa • Gilson Cândido oliveira Firpo • Gláucia escalier Braga • 
Gláucia lopes negreiro • Hélio márcio • heloísa Coelho  • heloiza Barbosa 
• hérica Cristina souza Amorim • Inajara erthal Amaral • iranilde Pinheiro 
• ivanilde dos santos mafra • Jason Alexandre da silva • João Gumercindo 
Cassin • Joseana maria saraiva • Karen Anjos • Keila maria Veras soares da 
silva • Lenilda Cordeiro de macedo • lenira haddad  • lídia rangel dos s. 
muller • luciana sobral Pires morais • luzia torres • Margareth Cavalcante 
• maria Angela Pereira soares • maria Aparecida Freire de oliveira Couto 
• maria Aparecida salmaze • maria Célia haggi • maria Cristina martins • 
maria da Conceição Ferreira B. melo • maria de Jesus ribeiro • maria do 
socorro marinho Prado • maria stella rangel da silva • maria helena r. 
s. spolador • maria José matos de Barros • mariete Felix rosa • marildes 
Perilo de Castro • marinez da silva Vicente simões • marlene oliveira dos 
santos • maurício Camilo da silva • maurício s. Vila • mercês sant’Anna 
Ghazzi • mônica samia • Natalício menezes • neuza oliveira de souza 
lescano • nilson s. Botega • nivaldo de Jesus santos • núbia lentz  • 
Oswaldo dos santos Braga Junior • Pedro Pereira • Raimunda das Graças 
Borges trapasso • raimunda nubia lopes da silva • rejane Fraga Farias 



181

• rogina marques de Arruda • renata rodrigues Flores Alves • ribamar 
santAna da rosa • rita rodrigues souza  • roberto Barbosa nunes  • 
rose maria Pereira Bonfim • rosilene Costa Cordeiro • rosimar de Brito 
Chaves • rosynei rosa de Freitas • rúbia n. Campos • Salime maria Kaled 
Conceição  • sandra regina de Barros dos santos • saphyra ruffeil  • 
sebastião Ferreira • silvia randel • Telma Vitória • tereza Pereira • Valdete 
teresa da Costa Azevedo • Valéria silmar Gonçalves • Vanderlete Pereira da 
silva • Vera lúcia Paolillo • Verônica Feronato • Vilmar Klemann  • Vitalina 
marques Gonçalves • Viviane drumond • Wagner santana

Projeto No Pé da Letra/ no Pé da letra Project 

Patrocinador Master/ Chief sponsor
Deutsche Bank

Apoio institucional/ Institutional supporters
Secretaria de educação do município de são Paulo e a Diretoria regional 
de Campo limpo (dre Campo limpo)

Escolas públicas apoiadas/ schools
Emei Campo limpo • emei Catulo da Paixão Cearense • emei Jd. ibirapuera 
• Jd. novo santo Amaro • emei dolores duran • emei CeU Casablanca • 
emei Clarice lispector • emei Paulo Zingg 

Projeto Jeitos de Aprender na Educação Infantil/ Jeitos 
de Aprender na educação Infantil Project

Patrocinador Master/ Chief sponsor
Bvlgari

Apoio institucional/ Institutional supporters: 
Secretaria municipal de educação – sme são Paulo e a Diretoria regional 
de Campo limpo (dre Campo limpo)

Escolas públicas apoiadas/ schools:
Emei Astrogilda • emei Vila remo • emei Francisca Júlia • emei maria Clara • 
emei Joaquim manuel de macedo • emei Julitta, emei Carlos de laet • emei 
Chácara sonho Azul  • emei Wilma Alvarenga • emei Zuleika Pereira leite 

Projeto Mudando a História/ Mudando a História Project 

Patrocinadores Másters/ Chief sponsors
Nokia Connecting People • International Youth Foundation

Instituições Parceiras Manaus – AM/ Partner Institutional in Manaus
Polo i – semAsdh • Polo ii – mCVe • Polo iii – semed • secretaria 
municipal de Assitência social e Cidadania - semAsdh - Pólo
Pastoral da Criança • Associação para o desenvolvimento Coesivo da 

Amazônia - AdCAm • Centro de defesa da Criança e do Adolescente - 
CedeCA Pé na taba • Associação Beneficiente social Violeta • Associação 
Comunitária criança e Família - roger Cunha • instituto navegando e 
lendo • Caritas Arquidiocese • oelA • mCVe - movimento Comunitário 
Vida e esperança – Pólo • Comunidade n. senhora de Fátima - Associação 
de Pais, mestres e Comunitários (APmC) • sos Aldeias infantis • Fundação 
nokia de ensino • Centro Cultural thiago de mello • Associação de 
moradores do ramal Vivenda Verde tarumã-Açu • escola estadual 
marcantonio Vilaça i • Programa Formando Cidadão –Pm • sociedade 
espirita nosso lar • lar Fabiano de Cristo •  emef Ana maria de souza 
Barros  • emef Aristóphane Bezerra de Castro. • emef profª Aribaldina de 
lima Brito  • emef Cleonice menezes Fernandes  • emef Francisco nunes 
da silva • emef Francisca Pergentina • emef madre tereza de Calcutá • 
emef raul Veiga de Queiroz • emef são Benedito • emef sonia maria da 
silva Barbosa • emef Alvaro Valle • emef dr. João de Queiroz • emef ignês 
de Vasconcellos • emef Jorge resende sobrinho • emef leonor Uchõa 
de Amorim • emef mª do Carmo rebello.de souza • emef nova Vida • 
emef dr. nonato magalhães Cordeiro • emef dr. Paulo Pinto nery • emef 
themistócles Gadelha • emef theodoro Botinelle   

Projeto Escola no Campo/ escola no Campo Project 

Patrocinador Master/ Chief sponsor
Syngenta

ÁREA DE PROTEÇÃO/ PRoteCtIon 

Programa Empresa Amiga da Criança/ empresa Amiga da 
Criança Program

Empresas/ Companies 
Al Araforros indústria e Comércio de Perfilados ltda • Companhia 
Açucareira Central sumaúma • Companhia Açucareira Usina Capricho • 
Destilaria Autonoma Porto Alegre ltda • Laginha Agro industrial s/A • 
Mendo sampaio s/A • Palato supermercado • Penedo Agro-industrial 
s/A  • S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool  • Tectubo indústria e Comércio 
ltdA. • Usina Caeté s/A • Usina Camaragibe  • Usina leão • UsinA Porto 
riCo  • Usina santa maria • Usina santo Antônio • Usina seresta  • Usina 
serra Grande s/A • Usina sinimbu  BA  Agrovale • Alimentos tia sônia ltda 
• Campelo indústria e Comércio ltda • Clab - Centro de Análises Clínicas da 
Bahia s/C ltda • Cto ortodontia • EBn - empresa Bahiana de negócios 
ltda - me • engenhonovo • Grupo sol embalagens Plásticas ltda • Ibacem 
Agrícola, Comércio e exportação ltda • LAPeC • Pãozino delícia  • Ttr 
serviços Agroflorestais ltdA • VittaCroc • W&m serviços Agro Florestais 
ltda  Ce  Anakin Comércio de Alimentos ltda • Bs eletrificação • Cascaju 
Agroindustrial s/A • Ceará segurança  • Coelce • empresa Vitória • Ibel 
industria de Borracha eva ltda • Loprese • Margen Fomento • Naturágua 
• Pirata Bar • SJ Administração de imóveis ltda • Unimed de Fortaleza 
Cooperativa de trabalho médico ltda dF Banco do Brasil • Fitway 
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Academia  • Laboratório sabin de Análises Clínicas sA  es  Espírito santo 
Centrais elétricas s/A • Meltex Aoy Comércio de manufaturados ltda • 
multiplique Formento mercantil ltda • Rimo • Transporte excelsior ltda  
Go  Abrão helou e Braga nascimento Advogados Associados • Goiasa 
Goiatuba Álcool ltda • Jalles machado s/A • Lugasa empreendimentos 
imobiliários,turismo e hospedagem ltda • PCtel eletrônica ltda • Usina 
santa helena de Açúcar e Álcool s/A  mA  Borsoi revendedora de Gás e 
transportes ltda • Café Viana • Clésio Fonseca medicina diagnostica • 
Itajubara s/A Açúcar e Álcool  mG  Agropéu Agro industrial de Pompéu 
s/A • Alto Cafezal Comércio, importação e exportação ltda • Araujo Fontes 
• Araxá tecnologia de informação ltda • Arcelormittal Brasil • Art- 
Projetos ltda. • Autoforjas ltda • Batatinha indústria e Comércio de 
Calçados ltda • Biocod Biotecnologia ltda • Bonatec • Brs - Brasil serviços 
ltda • Café Bom dia ltda • Casa da limpeza • Cera ingleza indústria e 
Comércio ltda • Comercial rios Gas • Companhia Brasileira de metalurgia 
e mineração • Companhia industrial Cataguases • Construrama ltda • 
Contabilidade teixeira & Carvalho ltda • Cooproleite • Cor e Arte • Cresça 
Brasil editora • Delo indústria e Comércio ltda • Embaré indústrias 
Alimentícias s/A • emterpel - empresa de terraplenagem Pedrosa ltda • 
Farmácia Alfenense de manipulação • Fragmentum • Gabriela Aquarela • 
Gianturco tampos indústriais • Incomfral • Kinross-Paracatu • La Prates 
Confecções ltda • lPJ editora Gráfica ltda • ludor soluções tecnológicas • 
Marina mello • meias mais • metagal indústria e Comércio ltda • mGA 
Automação industrial • multitoc e Pacific • Núcleo esportivo Fênix • 
Oilcheck Análise de Fluídos ltda. • Padaria Pão nosso • Planalto 
Agroindustrial ltda • Plantar siderúrgica s/A • RBs Assistência • revest 
Comercial Quartzite ltda • rima industrial s/A • Semtra serviços de 
medicina do trabalho ltda • siderpa - siderúrgica Paulino ltda • sociedade 
Brasileira de Cultura inglesa Araxá ltda • supremo Alimentos • tecelagem 
minasrey ltda • Uberlândia refrescos ltda • Unimed Gov. Valadares • 
Unimed inconfidentes Cooperativa de trabalho médico • Usina Alvorada 
Açucar e Alcool ltda • Usina monte Alegre ltda • Usina santo ângelo ltda 
• Vale Fertilizantes • Vecol terraplenagem e Pavimentação ltda • Vera Cruz 
transporte e turismo ltda • Web Consult • Wm - Consultoria & sistemas  
ms   Empresa energética de mato Grosso do sul s/A • energética santa 
helena ltda • Hedge Par Participações e investimentos ltda • IACo 
AGríColA • Medianeira dourados transportes ltda • medianeira Ponta 
Porã transportes  ltda  • Pais & Filhos • Semalo indústria e Comércio de 
Alimentos ltda  • supermercado Ki-Carne master • Usina sonora  mt  
Ativos Contabilidade • Connect Comércio e serviços em informática ltda 
- ePP • Coprodia • Eletro rede engenharia • Grupo André maggi • Sinagro 
Produtos Agropecuarios ltda • supermercado modelo • supremax 
nutrição Animal • Usina Pantanal de Açúcar e Álcool ltda • Usinas 
itamarati s/A  PA  CeAi- Centro de estudo e Aprendizagem integral • Cia 
textil de Castanhal • Drogarias Big Benn • Softforge • Unimed de Belém 
Cooperativa de trabalho médico • Uniodonto Belém  PB Açúcar Alegre • 
Agro industrial tabu s.A.  • Bentonit União nordeste industria e Comercio 
ltda • Companhia Usina são João • Miriri Alimentos e Bioenergia s/A • 
Rctec resíduos eletrônicos Pe Agricola tropical do Brasil s/A • 
Agropecuária orgânica do Vale s/A • Agropecuária Vale das Uvas ltda • 
Andaluz logística e transportes ltda • Bompreço • Companhia 

Alcoolquímica nacional - Alcoolquímica • Companhia energetica de 
Pernambuco • Copa Fruit importação e exportação sA • Fazenda 
Andorinhas • HGU saúde • mart Pet Comunicação ltda • Mectronic • 
Netele • Queiroz Galvão Alimentos sA • Rota do mar • Santa Felicidade 
Agropecuária ltda • Usina Bom Jesus s/A • Usina ipojuca s/A • Usina olho 
d Agua • Usina Petribu s/A • Usina são José s/A • Usina trapiche • Usina 
União e indústria s/A • Usivale indústria e Comércio ltda • Zihuatanejo do 
Brasil Açúcar Alcool s/A  Pi  Teresina shopping  Pr  A 001hosting 
hospedagem de sites ltda • A3Q laboratórios  • ABre Agência Brasileira 
de estágios ltda  • Aluminio Perfileve • American General lâmpadas 
eficientes • Apetit serviços de Alimentação ltda • Belatriz Artefatos de 
metais ltda • Caio Publicidade • CCr rodonorte • Cetel laboratório Clínico 
• Cliniseg - Clinica Curitibana de medicina ocupacional ltda • Colégio PGd 
• CPA Armazéns Gerais • Cpa trading s/A • Dentalclean  • digital security 
do Brasil • dominus • duomo desenvolvimento humano • Eclipse Alarmes 
• evolui desenvolvimento humano ltda • FA maringá ltda • Foxlux • 
Galon & sollers • Grafica imprecolor • Grupo Cikel • Hotel Planalto Ponta 
Grossa • hotel tarobá express • hydronorth • Induscril indústria e Comércio 
de tintas e revestimentos ltda. • infomark/Virtual Age • itaipu Binacional 
• italia milano • Jovem Pan maringá 101,3 mzh • Kraft Foods Brasil • Loga 
logística e transportes ltda • Manual real editora • marca laser • 
melissatur • Nutrimental s/A indústria e Comércio de Alimentos • O 
Boticario • o.r. Capas e Prismas • organização social de luto Curitiba s/C 
ltda • Pakita Confecções • Podium Alimentos • Purific  • Renault do Brasil 
s/A • renuka Vale do ivaí s/A • rodovias integradas do Paraná s/A • 
ruggeri e Piva ltda • Sabarálcool s/A - Açúcar e Álcool • sávio sorvetes • 
skioba importadora e distribuidora de sorvetes ltda • Tecnodata 
educacional • transportes Coletivos nossa senhora da Piedade ltda • 
transportes diamante ltda • tv a Cabo Campo mourão ltda • Via dupla 
transportes rodoviarios ltda • Via mais ltda • WsW Advogados Associados 
• Xiquita moda infantil  rJ  7 ofício de registro de distribuição • Ampla • 
Ams Kepler engenharia de sistemas ltda • Café Faraó • Canadá seguros • 
Central de tratamento de resíduos nova iguaçú s/A • Chemtech • Colégio 
Verbo divino • Companhia estadual de Águas e esgotos - Cedae • 
Copiadora Cidade • Dhm empreendimentos ltda • Envida rio • Globomar 
Comercial ltda • Grupo Vgs • Hidropartes Comercial ltda  • ICQl Química • 
iesa oleo & Gas s/A • incorpol industria e Comercio ltda me • Kimonos 
torah • Movelite móveis para escritório ltda • Óptica Paciello • Petrobras 
distribuidora • Petrobras transporte sA - transpetro • Petróleo Brasileiro 
s/A • Pousada Villas de Paraty • Promopen Comércio de Artigos 
Promocionais ltda • Revista Clipper moda • Sala limpa serviços e 
Comércio s/A • sucos marisol • Tim • transportes Flores • Unimed rio • 
Valorização empresa de Café s/A • Viação Acari s/A • Viação nossa senhora 
de lourdes s/A • Viação saens Peña s.A.  rn  Aprimor Consultoria em 
Gestão organizacional ltda • Cosern • Nutriday  ro  Centrais elétricas de 
rondônia s/A  rs  Aes sul • AmA Consultoria e Gestão em saúde • AtsG - 
Academia tecnológica de sistemas de Gestão • Calçados Bebecê ltda • 
Calçados Piccadilly • Comercial safra de Alimentos ltda • Cone sul 
soluções Ambientais ltda • Corag • Daiby sA • dente de leite • dimelthoz 
desenvolvimento industrial na Automação de máquinas ltda • Farmácia 
Central • Farmácias Fronteira • Indústria de Calçados dian Pátris ltda  • 
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irmãos trevisan s/A indústria, Comércio e Agricultura • Kley hertz • 
Mercur s/A • montejo Corretora de seguros • mtU medianeira transporte 
ltda • Pampas Viagens & turismo • Paquetá Calçados ltda • Perseus 
tecnologia da informação s/A • Pharmaderm • Picorrucho moda 
infantil&enxovais • Plásticos Pampa • Poloplast embalagens Plásticas 
ltda • Santa ignês transportes • soprevi saúde Bucal • Transamil logistics 
• Unimed (rs) Alegrete sociedade Cooperativa de serviços médicos ltda • 
Unimed litoral sul • Unimed Uruguaiana sociedade Cooperativa de 
trabalho médico ltda  • Xalingo s/A indústria e Comércio  sC  Alugtoy 
Festas e eventos • Ativa Comissária de despachos Aduaneiros ltda • 
BAesA - energética Barra Grande s/A • Cardeal indústria e Comércio ltda 
• CelesC • Condor s/A • Contramão • Enele estofados e móveis • Haco 
etiquetas • Kyly indústria têxtil ltda • New Belle Produtos de Beleza ltda 
• nord electric s/A - solucoes em engenharia eletrica  • Parati s/A • Pet 
Cursos • Proengel engenharia eletrica ltda • Rr incorporadora • ZAs 
estúdio  se  Faculdade Atlântico  sP  24X7 Cultural - máquinas de livros • 
3m do Brasil ltda • Abbott Brasil • ABC-lAB Produtos  para laboratórios 
ltda • Active service serviços de Cobrança ss ltdA • Açúcar e Álcool 
oswaldo ribeiro de mendonça ltda • Adega Alentejana • Adlm serviços 
médicos s/C ltda • Advance Consulting • Aes Atimus • Aes eletropaulo • 
Aes tietê • Afiscon Assessoria empresarial ltda • Agência Betônico de 
Comunicação • Agroindustrial oeste Paulista ltda • Agropecuária 
Jacarezinho • Agropecuária labrunier ltda • Alatur Viagens e turismo sA • 
Alcatel-lucent • Alfredo tranjan Centro oftalmológico ltda • Almeida, 
Porto & Associados ltda • Alpha Work recursos humanos ltda • 
Alphamatic Ultra som • Amatti engenharia elétrica • Andrade & mello 
Arquitetura • Ápice Artes Gráficas ltda • Apis Flora industrial e Comercial 
ltda • Arábia • Armco do Brasil s/A • Artefatos têxteis Giaccherini ltda • 
Artpharma Fórmulas oficinais ltda • Assistec integração • Atera.com.br • 
Atlântida network Participações e Comércio ltda • Atrium são Paulo 
Consultores • Auto escola Capra • Auto Posto e restaurante morro Azul • 
Auto Viação e turismo ilhabela ltda • Auto Viação são sebastião ltda • 
Avanzi telecom • AW Faber-Castell s/A • Azul music • Banco safra s/A • 
Bandeirante Química ltda • Basf s/A • BAYer • Beija-Flor Controle de 
Pragas • Beijinho doce • Bella Vita Comercial ltda • Bemfixa industrial 
ltda • Berçário Projeto Bebe s/C ltda me • Betters Produtos Adesivos ltda 
• Bical Birigüi Calçados indústria e Comércio ltda • Bignardi indústria e 
Comércio de Papéis e Artefatos ltda • Biogrow Brasil • Bios Computadores 
Comércio e Ass. ltda • Blaze Consultoria • Bluepex solution security  • 
Bortolot sistemas eletricos ltda • Braile Biomédica • BrAPAr Worldwide 
service • Brasília Alimentos ltda • Brasiliense Cargo ltda • Brasilprev 
seguros e Previdência s/A • Brasvending Comercial sA • Brinde&leve • 
Brinquedos ifa • Builders Pré-escola Bilingue • C&A modas ltda • Cadiz 
Corretora de seguros. • Caldex Conexões e equipamentos ltda • Cantinho 
do Ferro Produtos siderurgicos • Capital express mercantil ltda • Cargill 
Agrícola s/A • Carrossel diversões • Cartonale ind e Benef mat Plasticos 
ltda • Casa Vip enxovais • Castelinho materiais para Construções ltda • 
Castelo Alimentos s/A • Catavento • CAVo serviços e saneamento s/A • 
Ceazza distribuidora de Frutas Verduras e legumes ltda • Celib • Célula 
Automação industrial ltda • CenAe - Centro nacional de ensino e Pesquisa 
ltda • Central Business Comunicação e editora ltda • Central nacional 

Unimed • Centro de recreação infantil Uirapuru ltda me • Centro 
odontologico especializado 24 horas • CesP - Companhia energética de 
são Paulo • Cesvi Brasil • Churrascaria Barbacoa • Cial informática • Circo 
mágico Buffet infantil ltda - ePP • Cirucam medical • Citrovita • Citycon 
engenharia e Construções • Clarus technology do Brasil ltda • Clássicos 
editorial ltda • Clínica master health • Clinica radiologica de santos • 
Clube do Papel • Coan Alimentação e serviços • Cobra rolamentos e 
Autopeças ltda • Coipi Centro odontologico integrado de Piracicaba ltda 
• Colégio lacordaire sant Anna • Cólégio técnico educar Byte • Colorir 
Ações em eventos ltda – me • Comab Comercio e manutenção de Baterias 
ltda - ePP • Confecções elite ltda • Conquest one Consultoria e serviços de 
ti ltda • Construtec  • Construtora Unitecnica ltda • Contabilidade 
Alvorada • Contabilidade Bonini s/s ltda • Conteúdo Comunicação • 
Contrast odontologia ltda • Coopersam • CoosePre - Cooperativa de 
serviços em empresas de Plasticos, textil e metalurgicas • Copagaz 
distribuidora de Gás ltda • Corfal industrial • Corfal Poliuretano • Cosmotec 
especialidades Químicas ltda • CPFl energia • CPtm  • Crown odonto • 
Cruzeiro indústria de mala e Artefatos de Couro ltda • CsU Cardsystem s/A 
• Cyber1 • D milton Calçados ltda • d.A.r. Corretora de seguros • dalie 
Coiffer • damapel industria Comercio e distribuição de Papeis ltda • 
democrata Calçados e Artefatos de Couro ltda • dental Prev indústria e 
Comércio ltda • denver de especialidades Químicas ltda • denver 
impermeabilizantes indústria e Comércio ltda • denver indústria e 
Comércio de Produtos Químicos ltda • desintec serviços técnicos ltda • 
dimensional material elétrico e Automação • distribuidora sulamericana 
importação e exportação ltda • divicom • dodo • dori Alimentos ltda • 
drogal Farmacêutica ltda • durcon equipamentos industriais ltda • 
Eagles Flight Brasil excelência em treinamentos Criativos ltda • easy Way 
do Brasil • ecopav Construção e Pavimentação ltda • ecotec tecnologia 
ecológica ltda - ePP  • editora ABCPress ltda • editora dCl • editora escala 
ltda • editora Globo s/A • editora meca ltda • edP Bandeirante • elektro 
eletricidade e serviços s/A • elka Plásticos ltda • emporio medicinal 
Farmacia de manipulacao ltda • enerpeixe • engemav engenharia e 
instalações ltda • escola do max • escola Planeta s/s ltda • escrituras 
editora e distribuidora de livros ltda • expor manequins • expresso 
Jundiaí logística e transporte ltda • Faculdade e Colégio módulo • 
Faiwichow Corretora de seguros • Farmaplast indústria de embalagem 
Plástica ltda • Farmoterápica • Fazenda são marcelo ltda • Fernando 
Prates Corretora de seguros de Vida ltda - me • Ferreira e melo Advogados 
Associados • Ferreira indústria de Jogos e Gráfica ltda • Fersol industria e 
Comércio s/A • Fertron Controle e Automação industrial ltda • Festcolor 
Artigos Para Festas s/A • Fibria Celulose s/A • Fischer s/A - Comércio, 
indústria e Agricultura • Fisiocenter tupã • Floraterra Farmácia de 
manipulação • Folhamatic tecnologia em sistemas s/A • Formiline 
indústria de laminados ltda • Fórmula Ativa  • Fortenge Construções e 
empreendimentos ltda • Fruitcake by luiza • Fukusen Confecções e 
Comércio ltda • Fundamenthal Assessoria e treinamento ltda • 
Fundamento Comunicação Corporativa • Futurekids do Brasil • G. Jacintho 
Consultoria Contábil e tributária s/C ltda • G.d8 engenharia • Gebram 
Corretora de seguros ltda • General iron Fittings • GFK Custom research 
Brasil Pesquisa de mercado ltda  • GfK retail and technology Brasil ltda • 
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Global lab medicina diagnóstica • Gmr s.A. empreendimentos e 
Participações • Godoi e Aprigliano Advogados • Gomes Produtos elétricos 
ltda • Grace Brasil ltda • Gráficos sangar ltda • Grow Jogos e Brinquedos 
ltda. • Grupo Assemed • Grupo de marketing ou Arquitetura dos 
Alimentos • Grupo Gobatti • Grupo KnArF • Grupo mega Facilities • Grupo 
meta de recursos humanos • Grupo Pão de Açúcar • Grupo saúde e Vida • 
Grupo saúde mais • Gs Braille • Guarani s/A • Guascor do Brasil ltda • Gus 
& Vicki Aroma, indústria & Comércio ltda me • Hansa iluminação • hasbro 
• hexagon • hi-tech special Coatings s/A • hoken international Company 
• hospital Geral e maternidade madre maria theodora s/C ltda • hth • 
Idvida identificação e informação ltda • iesa Projetos equipamentos e 
montagens s/A • imAdi - imagem & diagnostico ltda • imbrasa Comércio 
e representações ltda • imo instituto de moléstias oculares s/C ltda  in 
service • indústria de Chaves Gold ltda • indústria de massas santa 
ernestina ltda • indústria metaloquímica Kels ltda • innovcable industria 
de Cabos e sistemas esp. ltdA - ePP • instituto ser - senso educação 
reintegrada ltda • intermedica sistema de saude s/A • interodonto 
sistema de saúde odontológica ltda • iorga - Protege sua produtividade 
• isis Brasil importação exportação ltda • isotec serviços técnicos ltda • 
italian Coffee  do Brasil iClm ltda • itaú Unibanco s/A • itautec • Jablonka 
medicina diagnóstica s/C ltda • Jb light • JCV indústria e Comércio de 
Plásticos ltda • Juan Uribe ensino Afetivo • Juscon Contábil e Auditoria 
ltda • Keleck • Ki-saco • Klin • KmA marketing integrado ltda • Krepischi 
lar e Construção ltda • Ktree Penso • Kuka Produtos infantis ltda • La 
lampe • laboratório Cytolab • laborprint Gráfica e editora ltda • lagrotta 
Azzurra • lampadas lumen • lets rent a Car ltda • lettiere Comunicação 
Visual • liotécnica tecnologia em Alimentos ltda. • long Jump • louis 
dreyfus Commodities Agroindustrial s/A • lumix Painéis ltda ePP • lupo 
s/A • lyrix desenvolvimento humano ltda ePP • Macdata tecnologia ltda 
• mahle metal leve miba sinterizados ltda • mahle metal leve s.A • 
maiori oper. log. imp. e exp. ltdA • mais eventos • manufatura de 
Brinquedos estrela s/A • mapfre seguros • maranhão Atacado  • maria 
teresa Penteado egreja Camargo • marton e marton indústria de móveis 
ltda • max Automotive • maxi serviços ltda • mBF - Agribusiness 
Assessoria empresarial ltda. • mCe Vedações ltda • md Brasil tecnologia 
da informação • mega sistemas Corporativos • melfex • meneghetti 
indústria Química • mercosul Comercial e industrial ltda • mergulho sport 
Center me • merlini engenharia • metal-Chek • metalcom • metalúrgica 
santa Graça ltda • mextra engenharia extrativa de metais ltda • michel 
rossi e Cariani Advogados Associados  • microWay • mobensani industrial 
e Automotiva ltda • morelate distribuidora de Auto Peças ltda. • motorola 
industrial ltda • móveis lazzarini ltda • movibras movimentação de 
materiais ltda • movicredito movimentação Financeira e Corretora de 
seguros ltda • moviecom Cinemas • N s A Comércio de Alimentos sJC ltda 
• nardini Agroindustrial ltda • natura • nBG Alimentação e serviços ltda • 
neopan Artigos infantis ltda • nestlé • net mídia informática ltda • 
netFlores.com - shK tecnologia - nAn trac • netkids • nextel • nG 
Bioenergia s.A. • niG Brinquedos • ninet - Prince • nova Freitas imóveis 
ltda • novakraft • nr Acampamentos • Odontobase Planos de saúde ltda 
• oestepaulista Contabilidade e Assessoria ltda • oficio Plus • olé Brasil 
Futebol Clube sA  • omnion • opananken Antistress Calçados ltda • opetra 

indústria e Comércio de travesseiros ltda • opticente Ótica • oral Clean • 
ottima Alimentos Básicos ltda • ouro Fino saúde Animal ltda • Pacific 
importação exportação e Comércio ltda • Pampili • Pantera Alimentos 
ltda • Paraíso Bioenergia s/A • Paulicon Contábil ltda • Paulista Business 
Comercial, importação e exportação ltda • Pé com Pé Calçados ltda • 
Pepeta • PesC Programa de ensino sistematizado das Ciências • Petit 
editora e distribuidora ltda • Philips do Brasil ltda • Phisalia • Phito 
Fórmulas • Players Brasil Assessoria e marketing esportivo ltda • Plenitude 
Comérico e indústria de Artigos para Festas ltda - ePP • Porto seguro 
Companhia seguros Gerais • Praiamar transporte ltda • Prazzo engenharia 
ltda • Prima informática • Procolor Produtos e serviços digitais ltda • 
Proespuma Comercio e industria ltda • Projectus Consultoria ltda • 
Projeto Criança • Provaccina - Centro de imunização ltda • Provitel 
telecomunicações e eletricidade ltda • Puras do Brasil sociedade 
Anônima • Purinha • Qualicon - Qualidade em Concursos • Quantumplas 
indústria e Comércio de Plásticos ltda • Queiroz de moraes Cia de Café • 
Quimifort indústria e Comércio ltda • Rádio Way • rangel de sá Advogados 
Associados s/C • realtex • reciclejet • reckitt Benckiser • refrigerantes 
são José  • relthy laboratórios ltda • riberball mercantil e industrial ltda 
• riccel - A Química da limpeza • rKm transportes ltda • rubens naves, 
santos Jr., hesketh - escritórios Associados de Advocacia • Sabesp • sala 
Vip • sAm Controle Ambiental e Comércio ltda me • sameka modas • 
sangari do Brasil ltda • sanhidrel engekit instalações e Comércio ltda • 
santa helena industria de Alimentos s/A • santander  • sassy Baby • sator 
eventos • scapol distribuidora de Produtos de higiene ltda • schimitd 
serviços de segurança Patrimonial s/C ltda • semina educativa • semina 
indústria e Comércio ltda • sert Plast indústria e Comércio ltda • sideral 
Brinquedos • signa industrial ltda • sisalu - sistema de Gestão escolar • 
sistema estapar • sk intelligence • soares de mello & Gutierrez Consultoria 
empresarial ltda • socom Alimentos ltda • software express • sol meliá 
hotels & resorts • sonda supermercados • sonho de Criança Produtos 
infantis ltda • sopermuta.Com • special dog • squitter equipamentos 
Profissionais do Brasil ltda • stalo Bauru mobiliário escolar • star Flash 
ltda. • star light manutenção e limpeza s/C ltda • starrett indústria e 
Comércio ltda • stefanini Consultoria e Assessoria em informática s/A • 
stopbank Gerenciadora de estacionamentos ltda • strutec Projetos e 
Construções  ltda • studio eletrônico • sucocítrico Cutrale ltda • sudeste 
Pré-Fabricados ltda • summus editorial ltda • supporte engenharia e 
Construções ltda • suzano Papel e Celulose • syngenta • systema 
Assessoria Contábil e tributária ltda • TCi transporte Coletivo de itatiba 
• teckma engenharia • tecno lacre do Brasil etiquetas e estampas ltda 
ePP • tecnoplus • tecWork • telemark • teraVida manipulação e 
homeopatia • tetrabase engenharia e Contruções ltda • tex 
equipamentos eletrônicos • tortuga Cia Zootécnica Agrária • total 
Química ltda • tour house Viagens e turismo ltda • toyster Brinquedos 
ltda • tr Agrícola • trackers Cómércio exterior ltda • tranchesi ortiz, 
Andrade e Zamariola Advocacia • transconect editora e informática 
ltda • transcopa transporte e Comercio ltda • translitoral transportes 
turismo e Participações ltda • transportadora magnolia ltda • 
transrodut transportes nacionais e internacionais ltda • transtodogaz 
locação e transporte ltda • tre Comunicação • triângulo do sol Auto-
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estradas s/A • triart Brasil locação de Bens móveis ltda ePP • triart 
locação de estandes Promocionais ltda ePP • tribase • ts shara • 
Unilever • Unimed Amparo • Unimed de Bebedouro • Unimed de Birigui 
Cooperativa de trabalho médico • Unimed de itatiba Cooperativa de 
trabalho médico • Unimed de Jaboticabal Cooperativa de trabalho 
médico • Unimed de marília • Unimed de Piracicaba sociedade 
Cooperativa de serviços médicos • Unimed de santa Bárbara doeste e 
Americana • Unimed intrafederativa Centro Paulista • Unimed Jundiaí 
Cooperativa de trabalho médico • Unimed monte Alto • Unimed 
Paulistana • Unimed são Carlos - Cooperativa de trabalho médico • 
Unimed são José do rio Preto • Unimed tatuí • Uniodonto de Piracicaba 
Cooperativa de trabalho odontológico • Unire desenvolvimento humano 
• Unitower escola de idiomas • Upi Uli by Kinner • Usina Açucareira são 
manoel sA • Usina Alta mogiana s/A - Açúcar e Álcool • Usina Colombo 
s/A Açúcar e Álcool • Usina da Pedra • Usina rio Pardo s/A. • Usina santa 
isabel • Usina são domingos Açúcar e Álcool s/A • Usina são José da estiva 
s/A - Açúcar e Álcool • Usina Vista Alegre • Val Alimentos • Valadão & 
Valadão ind. e Comércio de massas ltda • Vba Business Center • Vegetais 
Processados • Verbo empreendimentos ltda • Viação Bertioga ltda • 
Viação Paraty • Vieira nobre Contabilidade ltda. • Vilage marcas e Patentes 
• Vira Festa shows e eventos ltdA - me • Viralcool Açúcar e Álcool ltda • 
Visafertil indústria e Comércio de Fertilizantes orgânicos ltda • Vista 
multimídia • Visteon sistemas Automotivos ltda • Vivo • Volkswagen do 
Brasil • Walmart • Washing lavagem Automotiva ecológica • West Air 
Cargo ltda • Yázigi • Zanini Auditoria Fisco Contábil ltda • Zanzini móveis

Programa Prefeito Amigo da Criança/ 
Prefeito Amigo da Criança Program

Parceiros/ Partners

Articulação, Mobilização e Ações de Incidência Política /
Articulation, Mobilization and Actions for Political Influence 
Associação dos municípios do Acre – AmAC • Associação dos municípios 
do Arquipélago do marajó – AmAm • Associação Brasileira de municípios 
– ABm • Associação dos municípios de Alagoas – AmA • Associação 
dos municípios do mato Grosso do sul – AssomAsUl • Associação 
municipalista de Pernambuco – AmUPe • Associação Paulista de 
municípios – APm • Associação Piauiense de municípios – APPm • 
Consórcio intermunicipal das Bacias do Alto tamanduateí e Billings 
• Federação das Associações dos municípios do Pará – FAmeP • Frente 
nacional de Prefeitos

Ações de Subsídio Técnico e Incidência Política/Actions for 
technical subsidy and Political Influence
escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães – eCPGB • 
ministério Público do estado de santa Catarina • ministério Público do 
estado do Acre • instituto Comunitário da Grande Florianópolis – iCom 
• Procuradoria Geral do estado do Acre • ministério Público do espírito 
santo • Agenda Pública

Municípios/ Cities
AC Assis Brasil • Capixaba • epitaciolândia • Feijó • mâncio lima • marechal 
thaumaturgo • rio Branco • rodrigues Alves • senador Guiomard • Xapuri  
Al  Anadia • Arapiraca • Barra de santo Antônio • Boca da mata • Coruripe 
• Feira Grande • Feliz deserto • Jacuípe • Jaramataia • Jequiá da Praia • 
limoeiro de Anadia • mar Vermelho • marechal deodoro • maribondo • 
novo lino • olho d’Água das Flores • olho d’Água Grande • Porto real do 
Colégio • Quebrangulo • rio largo • santana do ipanema • são Brás • são 
luís do Quitunde • são miguel dos Campos • são miguel dos milagres • 
satuba • taquarana • teotônio Vilela • União dos Palmares • Viçosa  Am  
Atalaia do norte  • Benjamin Constant • Borba • Carauari • Coari • Codajás 
• envira • Guajará • itacoatiara • itamarati • Juruá • manaus • maués • nova 
olinda do norte • são Gabriel da Cachoeira • são Paulo de olivença • 
tabatinga • AP macapá • santana  BA  Abaíra • Abaré • Água Fria • 
Amargosa • Amélia rodrigues • Andorinha • Anguera • Antônio Cardoso • 
Antônio Gonçalves • Apuarema • Araci • Banzaê • Barra • Barreiras • 
Belmonte • Bonito • Brejões • Brotas de macaúbas • Brumado • Cabaceiras 
do Paraguaçu • Caculé • Caém • Caetanos • Campo Formoso • Canarana • 
Candeau BA • Cândido sales • Canudos • Capela do Alto Alegre • Cardeal 
da silva • Castro Alves • Central • Chorrochó • Conceição da Feira • Conceição 
do Almeida • Coração de maria • Cruz das Almas • dário meira • dias d’Ávila 
• elísio medrado • esplanada • Feira de santana • Filadélfia • Formosa do 
rio Preto • Gandu • Governador mangabeira • heliópolis • ibicaraí • ichu • 
inhambupe • ipiaú • ipirá • iramaia • irará • irecê • itaeté • itajuípe • itambé 
• itanhém  • itapicuru • itiúba • iuiú • Jaguaripe • Jequié • Juazeiro • lapão 
• lauro de Freitas • lençóis • livramento de nossa senhora • malhada de 
Pedras • mansidão • maragojipe • mascote • mata de são João • miguel 
Calmon • mortugaba • mulungu do morro • mundo novo • muquém de 
são Francisco • muritiba • nazaré • nova Fátima  • novo horizonte • 
ourolândia • Paramirim • Paulo Afonso • Pé de serra • Pindobaçu • 
Pintadas • Poções • Porto seguro • Presidente dutra • Presidente tancredo 
neves • Quijingue • Quixabeira • retirolândia • riachão do Jacuípe • 
ribeira do Pombal • ribeirão do largo • rio real • rodelas  • ruy Barbosa 
• salvador • santa Bárbara • santa Brígida • santa Cruz Cabrália • santa 
maria da Vitória • santaluz • santo Amaro • santo Antônio de Jesus • santo 
estêvão • são domingos • são Gabriel • são sebastião do Passé • sátiro 
dias • senhor do Bonfim • sento sé • serra Preta • serrinha • sítio do mato 
• souto soares • Ubatã  • Valente • Várzea do Poço • Varzedo • Vitória da 
Conquista • Xique-Xique  Ce  Acopiara • Apuiarés • Aquiraz • Aracati • 
Aracoiaba • Araripe • Aratuba • Arneiroz • Barreira • Baturité • Beberibe • 
Brejo santo • Camocim  • Campos sales • Canindé • Capistrano  • Caridade 
• Cariré • Cariús • Carnaubal • Cascavel • Choró • Chorozinho • Coreaú • Crato 
• Croatá • Cruz • eusébio • Fortaleza • Fortim • General sampaio • Guaiúba 
• Guaraciaba do norte • hidrolândia • horizonte • icapuí  • icó • iguatu • 
independência • irauçuba • itaiçaba  • itarema • itatira • Juazeiro do norte 
• lavras da mangabeira  • limoeiro do norte • madalena • maracanaú • 
maranguape • marco  • mauriti • meruoca • milhã • monsenhor tabosa • 
morrinhos • nova russas • ocara • orós • Pacajus  • Pacatuba • Palhano • 
Paramoti • Penaforte • Quiterianópolis  • Quixadá • Quixeramobim • 
redenção • russas • salitre • são Gonçalo do Amarante • sobral • tauá • 
tianguá • trairi • Ubajara • Várzea Alegre • são Gabriel da Palha • Alfredo 
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Chaves  • Anchieta • Barra de são Francisco • Boa esperança • Bom Jesus 
do norte  Cariacica • Colatina • ecoporanga • ibatiba • iconha • itaguaçu • 
itapemirim • Jerônimo monteiro  • montanha  • nova Venécia • Pinheiros • 
Ponto Belo • rio Bananal • santa maria de Jetibá • são mateus • serra • 
Vargem Alta • Vila Velha • Vitória  Go  Amaralina • Anápolis • Anhanguera 
• Aurilândia • Bela Vista de Goiás • Bonópolis  • Britânia • Cachoeira Alta • 
Cachoeira de Goiás • Caldas novas • Chapadão do Céu • Cromínia • 
davinópolis • edealina • Firminópolis  • Formosa • Gameleira de Goiás • 
Goianésia  • Guaraíta • Guarani de Goiás • Guarinos • iaciara  • ipameri • 
itaberaí • itapuranga • itumbiara • Jussara • leopoldo de Bulhões • 
matrinchã • mineiros • morrinhos • mossâmedes • nova Aurora • 
Piracanjuba • Piranhas • Pirenópolis • Planaltina • Porangatu • Porteirão • 
santa rita do Araguaia • santo Antônio da Barra • são miguel do Passa 
Quatro • são simão • senador Canedo • silvânia • turvânia • turvelândia • 
Uirapuru • Vianópolis • Vila Boa   mA  Afonso Cunha • Alto Alegre do 
maranhão • Bacabeira • Balsas • Barão de Grajaú • Barra do Corda • 
Benedito leite • Buritirana • Cajari • Capinzal do norte • Carutapera • 
Caxias • Chapadinha • Codó • Coelho neto • Coroatá • Cururupu • duque 
Bacelar  • estreito • Governador eugênio Barros  • Guimarães • imperatriz  
• João lisboa • lago do Junco  • lago dos rodrigues  • lago Verde  • lima 
Campos  • mata roma • matões  • olinda nova do maranhão  • Palmeirândia 
• Pedro do rosário • riachão • sambaíba  • santa luzia  • santa Quitéria do 
maranhão  • santana do maranhão  • são João dos Patos  • são José dos 
Basílios  • são luís • sítio novo  • timbirasmA • timon • Viana  mG  Abadia 
dos dourados • Açucena • Alfenas  • Alvinópolis • Andradas  • Andrelândia  
• Antônio Prado de minas • Araçuaí  • Araxá • Arinos  • Astolfo dutra  • 
Augusto de lima  • Bandeira  • Barbacena  • Barroso  • Bela Vista de minas  
• Belo horizonte  • Belo oriente  • Betim • Boa esperança  • Bom Jardim de 
minas  • Bom Jesus da Penha  • Bom repouso • Borda da mata • Buritis  • 
Cachoeira de minas  • Cambuquira  • Campanha  • Campestre  • Campo 
Belo  • Capitão enéas  • Caratinga  • Carneirinho • Cássia • Central de minas 
• Centralina  • Coimbra • Comercinho  • Conceição da Aparecida • Conceição 
das Pedras • Congonhas • Conselheiro lafaiete • Conselheiro Pena • 
Contagem • Coqueiral  • Coroaci  • Coronel Fabriciano   • Córrego do Bom 
Jesus • Cristina  • Cruzília  • delta • desterro do melo  • divinópolis   • 
esmeraldas   • espinosa   • espírito santo do dourado  • extrema • Felício 
dos santos   • Formiga  • Frutal • Gameleiras  • Goianá  • Governador 
Valadares   • Guarani  • Guaxupé  • heliodora  • iapu • ibiá   • ibiraci  • 
igaratinga  • ilicínea  • inconfidentes   • ipanema  • ipatinga  • ipuiúna  • iraí 
de minas  • itabira • itacambira   • itaguara • itajubá  • itamonte  • 
itanhandu • itaobim • itapecerica  • itaúna  • ituiutaba  • itumirim  • Jacuí  
• Jeceaba  • João monlevade  • João Pinheiro  • Juiz de Fora  • lagoa da 
Prata  • lagoa Grande • lambari  • lassance   • lavras  • lima duarte  • 
machado  • malacacheta  • mariana • matias Barbosa  • medeiros  • medina  
• mesquita  • minduri  • minas novas   • montalvânia  • monte Belo  • monte 
Carmelo  • monte Formoso • monte santo de minas  • montes Claros  • 
morro da Garça  • muriaé  • nova lima  • nova resende  • oliveira  • ouro 
Fino  • ouro Preto  • Pains  • Paracatu  • Paraopeba  • Patrocínio  • Pedra do 
Anta  • Pedra do indaiá  • Periquito  • Piau  • Pimenta  • Piraúba  • Poços de 
Caldas  • Prata  • Pratinha  • raposos  • rodeiro  • romaria  • rosário da 
limeira • rubelita  • sabará  • sabinópolis  • salinas • santa rita do sapucaí 

• santa Vitória  • santana de Cataguases  • santana do manhuaçu • 
santana do Paraíso  • santo Antônio do monte • santos dumont  • são 
Gotardo • são João nepomuceno  • são José do Alegre  • são José do 
divino • são lourenço  • são sebastião do oeste • são sebastião do Paraíso 
• são Vicente de minas • sarzedo • serra da saudade • serrania • serro  • 
sete lagoas  • silveirânia • simão Pereira • teixeiras • teófilo otoni • três 
Corações • três Pontas  • Ubá  • Uberaba • Uberlândia • Unaí • Urucuia • 
Vargem Bonita • Varginha • Verdelândia • Vespasiano • Viçosa • Virgem da 
lapa  ms  Aquidauana • Aral moreira • Bataguassu • Batayporã • 
Bodoquena • Bonito • Brasilândia • Camapuã • Campo Grande • Caracol • 
Cassilândia  • Chapadão do sul • Coronel sapucaia • Corumbá  • Costa rica 
• Coxim • eldorado • Figueirão • Glória de dourados  Guia lopes da laguna  
• ivinhema  • Japorã • Jardim  • Jateí • ladário • maracaju • miranda • 
mundo novo • naviraí • nioaque • nova Alvorada do sul  • nova Andradina 
• Paranaíba • Pedro Gomes • Ponta Porã • ribas do rio Pardo • rio Brilhante 
• rio Verde de mato Grosso • são Gabriel do oeste • sonora • terenos  mt  
Alto Araguaia • Alto Paraguai • Arenápolis • Barra do Garças  • Campo 
Verde • Castanheira • Chapada dos Guimarães • Cuiabá • diamantino • 
Jaciara • nortelândia • nossa senhora do livramento • nova lacerda  • 
nova mutum • nova nazaré • novo horizonte do norte • são Félix do 
Araguaia • são José do Xingu • são José dos Quatro marcos • tangará da 
serra • Vera  PA  Abaetetuba • Acará • Afuá • Altamira • Anajás • Ananindeua 
• Augusto Corrêa • Aveiro  • Belém • Bom Jesus do tocantins • Brejo Grande 
do Araguaia • Bujaru • Canaã dos Carajás  • Capanema  • Conceição do 
Araguaia  • Curralinho • dom eliseu • eldorado dos Carajás • Garrafão do 
norte • igarapé-miri • Jacundá • mãe do rio  • moju • nova esperança do 
Piriá • novo repartimento • Óbidos • Pacajá • Paragominas • Pau d’Arco • 
Placas • Portel • salvaterra • santo Antônio do tauá • são domingos do 
Capim • são João da Ponta • são sebastião da Boa Vista • soure • tucumã 
• Ulianópolis • Uruará • Xinguara  PB   Água Branca • Alagoa Grande • 
Alagoinha • Areia • Bananeiras  Barra de são miguel • Boqueirão • 
Cabaceiras • Cabedelo  • Congo • Cuité • desterro • esperança • Fagundes • 
imaculada • João Pessoa • Juazeirinho • logradouro • massaranduba • 
mogeiro • nova olinda • Patos  • Pedras de Fogo • Piancó • Picuí • Pilar • 
Poço de José de moura • Pombal • Prata • Queimadas • santa Cruz • Joca 
Claudino (santarém) • são Francisco • são José da lagoa tapada • são José 
dos ramos • sapé • sertãozinho • sumé • tavares  • Uiraúna • Umbuzeiro   
Pe  Afrânio • Água Preta • Águas Belas • Altinho • Angelim • Araçoiaba • 
Arcoverde • Barreiros • Belém de são Francisco • Betânia • Bom Jardim • 
Brejinho • Brejo da madre de deus • Buenos Aires • Cabo de santo 
Agostinho • Cabrobó • Camaragibe • Carnaíba • Caruaru • Casinhas • 
Catende • Cedro • Chã de Alegria • Condado • Cortês • Dormentes • escada 
• exú • Feira nova • Floresta • Goiana • Granito  • Gravatá • ibimirim • 
ibirajuba • igarassu • inajá • ingazeira • itacuruba  • itaíba • itambé • 
itapetim • itaquitinga • Jaboatão dos Guararapes • Jatobá • João Alfredo  • 
Jucati  • lagoa do Carro  • lagoa do itaenga • limoeiro • machados • 
manari • moreno • nazaré da mata • olinda • orocó • Palmeirina • Panelas 
• Paudalho • Pedra • Pesqueira • Petrolândia  • Petrolina • Pombos • recife 
• riacho das Almas • rio Formoso • salgueiro • santa Cruz do Capibaribe  • 
santa maria da Boa Vista • são Bento do Una • são Caitano • são João • são 
Joaquim do monte • são José do egito • são lourenço da mata • são 
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Vicente Ferrer • serra talhada • serrita • sertânia • sirinhaém • tacaimbó • 
tacaratu • tamandaré • taquaritinga do norte • timbaúba • trindade • 
triunfo • tupanatinga • tuparetama • Vertentes • Vicência • Xexéu  Pi  Altos 
• Angical do Piauí • Aroazes • Arraial  • Barras • Batalha • Beneditinos • 
Betânia do Piauí • Bom Jesus • Buriti dos montes • Cajazeiras do Piauí • 
Campinas do Piauí • Campo maior • Capitão de Campos • Caraúbas do 
Piauí • Caridade do Piauí  • Castelo do Piauí • Coivaras • Conceição do 
Canindé • Cristino Castro • dom inocêncio • esperantina • Floriano • 
Francisco santos • Guadalupe • hugo napoleão • inhuma • ipiranga do 
Piauí • isaías Coelho • itainópolis • itaueira • Jardim do mulato • Jatobá do 
Piauí • lagoa Alegre • lagoinha do Piauí • landri sales • luís Correia  • 
luzilândia • massapê do Piauí • miguel Alves • monsenhor Gil • murici dos 
Portelas • nossa senhora de nazaré • Paes landim • Paquetá • Patos do 
Piauí • Paulistana • Pio iX • Piracuruca  • Piripiri • Queimada nova • 
regeneração • ribeiro Gonçalves • santa Cruz dos milagres • santo 
Antônio de lisboa • são Braz do Piauí • são Félix do Piauí • são Gonçalo do 
Piauí • são João do Arraial • são João do Piauí • são Julião • são lourenço 
do Piauí • são miguel do tapuio • são Pedro do Piauí • são raimundo 
nonato • sebastião Barros • teresina • União • Valença do Piauí  • Vera 
mendes  Pr  Abatiá •  Almirante tamandaré • Alto Piquiri • Andirá • Atalaia 
• Barracão • Cambé • Campina da lagoa • Campo Bonito • Campo magro • 
Campo mourão • Capanema • Carambeí • Cascavel • Castro • Chopinzinho 
• Colombo  • Congonhinhas • Contenda • Cornélio Procópio • Cruzeiro do 
oeste • Curitiba • dois Vizinhos • engenheiro Beltrão • Farol • Foz do iguaçu 
• Francisco Alves • Guaíra • Guaratuba • ibaiti • ibiporã • irati • Japira • 
Kaloré • lobato • londrina • lupionópolis • mandirituba • marialva • 
maringá • mauá da serra • medianeira • mercedes • nova londrina • nova 
tebas • Palmeira • Paraíso do norte • Paranacity • Paranaguá • Paranavaí  • 
Pato Branco • Pérola d’oeste • Piraquara • Pitangueiras  • Porto rico  • 
Quatro Barras • Quatro Pontes • ribeirão Claro • rolândia • roncador • 
salto do lontra • santa helena • santo Antônio da Platina • são Jorge do 
Patrocínio • são José dos Pinhais • tamboara • tibagi • tijucas do sul • 
toledo • tunas do Paraná • Vitorino  rJ  Arraial do Cabo • Barra mansa • 
Belford roxo • Bom Jardim • Cabo Frio • Cachoeiras de macacu • Casimiro 
de Abreu • Conceição de macabu • engenheiro Paulo de Frontin  • itatiaia 
• Japeri • laje do muriaé • macaé • mangaratiba • mesquita • miracema • 
natividade • nilópolis • Petrópolis  • Piraí • Pinheiral • Porciúncula • 
Queimados • Quissamã • resende • rio Bonito • rio das Flores • rio das 
ostras • rio de Janeiro • santo Antônio de Pádua • são Gonçalo • são João 
de meriti • são José do Vale do rio Preto • são Pedro da Aldeia • seropédica 
• tanguá • teresópolis • Vassouras • Volta redonda  rn  Afonso Bezerra • 
Alto do rodrigues • Areia Branca • CAmPo GrAnde (Augusto severo)  • 
Carnaubais • doutor severiano • espírito santo • Florânia • Goianinha • 
ielmo marinho • Janduís • Jucurutu • lucrécia • luís Gomes • major sales • 
monte Alegre • mossoró • natal • Parelhas • Patu • Pau dos Ferros • Pedra 
Grande • Pendências • Pilões • riacho da Cruz • rio do Fogo • santo 
Antônio • são João do sabugi • são José de mipibu • são rafael  • são 
tomé • serra negra do norte • tenente laurentino Cruz • Vera Cruz • Viçosa   
ro  Costa marques • Cujubim • Pimenta Bueno • Porto Velho • rolim de 
moura  rr  Boa Vista • Caroebe  rs  Alecrim • Alto Feliz • Arroio do meio • 
Balneário Pinhal • Barão do triunfo • Barra do Guarita • Barros Cassal • 

Bento Gonçalves • Bom Princípio • Bossoroca • Butiá • Cachoeirinha • 
Campo novo • Candiota • Canela  • Canguçu • Canoas • Carlos Barbosa • 
Caxias do sul • Charqueadas • Chiapetta • Coronel Bicaco  • Cruz Alta • 
ernestina • esperança do sul • esteio • Farroupilha • Faxinal do soturno • 
Fazenda Vilanova • Flores da Cunha • Fontoura Xavier • Garibaldi • Giruá • 
humaitá • ibirapuitã • ivoti • Jóia • lagoão • lindolfo Collor • mampituba • 
manoel Viana • maratá • marau • mariano moro • mormaço • nova 
Candelária • nova hartz • nova Petrópolis • nova Prata • osório • Palmeira 
das missões  • Panambi • Pareci novo • Passo do sobrado • Paulo Bento • 
Pelotas • Portão • Porto Alegre • Porto Vera Cruz  • Presidente lucena • 
Quaraí  • redentora • rio dos índios • rio Pardo • rolante • saldanha 
marinho • salvador do sul • sagrada Família • santa maria • santana do 
livramento • santo ângelo • santo Antônio da Patrulha • santo Cristo • 
são Borja • são Francisco de Paula • são leopoldo • são miguel das 
missões • são Pedro das missões • são Pedro do sul • são sebastião do Caí  
• são Vendelino • sapiranga  • sarandi • terra de Areia • torres • travesseiro 
• tupandi • tuparendi • Unistalda • Vacaria • Vale Verde • Vera Cruz • 
Veranópolis • Victor Graeff • Vila nova do sul • Vista Gaúcha  sC   Agrolândia 
• Alfredo Wagner • Alto Bela Vista • Anitápolis • Balneário Camboriú • 
Blumenau • Brusque  • Canelinha • Canoinhas • Chapadão do lageado  • 
Chapecó • Concórdia • Cordilheira Alta • Criciúma • Curitibanos • 
Florianópolis • Forquilhinha • Garuva • Gaspar • Guaramirim • içara • 
indaial  • iporã do oeste • irani • itajaí • Jaraguá do sul • Joinville • José 
Boiteux • lages • lauro muller  • lindóia do sul • massaranduba • mondaí 
• navegantes • nova trento • nova Veneza  • otacílio Costa • Palmeira  • 
Papanduva • Piratuba • Pomerode • Porto Belo • Porto União • Presidente 
Castello Branco • rio do sul • santa Cecília • são Bento do sul • são Carlos 
• são Francisco do sul • são Joaquim  • schroeder • siderópolis • sombrio • 
taió  • tijucas • timbó • três Barras • tubarão  • turvo • Urussanga • Vitor 
meireles • Xanxerê  • Xaxim  se  Amparo de são Francisco • Aracaju  • 
Boquim • Canindé de são Francisco • Capela • Carira • Cristinápolis  • 
Cumbe  • estância • indiaroba  • itabaianinha  • lagarto • laranjeiras • 
macambira • malhador • Pinhão • Poço Verde • Porto da Folha • riachão do 
dantas  • ribeirópolis  • rosário do Catete • santana do são Francisco  • são 
miguel do Aleixo • telha • Umbaúba   sP  Adamantina • Aguaí • Agudos  • 
Altinópolis • Alto Alegre • Álvares Florence • Álvares machado • Américo 
Brasiliense • Américo de Campos • Amparo • Andradina • Aparecida • 
Aparecida d’oeste • Apiaí • Araçariguama • Araçatuba • Araçoiaba da serra 
• Arapeí • Araraquara • Araras  • Ariranha • Arujá • Aspásia • Atibaia • Avaí  
• Avaré • Bálsamo • Bariri • Barra Bonita • Barra do Chapéu • Barretos • 
Bauru  • Bebedouro • Bento de Abreu • Bernardino de Campos • Bertioga 
• Bocaina • Bofete • Bom Jesus dos Perdões • Borá • Botucatu  • Bragança 
Paulista • Brotas • Buri • Buritama • Cabrália Paulista • Caçapava • Caconde 
• Caieiras • Cajamar • Campinas • Campos do Jordão • Cananéia  • Cândido 
mota • Capão Bonito • Capela do Alto • Caraguatatuba • Cardoso • Casa 
Branca  • Catanduva • Cedral • Cerquilho • Cesário lange • Colina • Colômbia 
• Conchal • Conchas • Cordeirópolis • Cosmópolis • Cosmorama • Cotia • 
Cravinhos • Cristais Paulista • Cruzeiro  • Cubatão • descalvado • diadema 
• dirce reis • dobrada • dois Córregos • dolcinópolis • duartina • elias 
Fausto • embu • embu-Guaçu • estrela do norte • estrela d’oeste • Fartura 
• Fernando Prestes • Fernandópolis • Fernão • Ferraz de Vasconcelos • 
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Floreal • Franca • Francisco morato • Franco da rocha • Garça • Gastão 
Vidigal • Gavião Peixoto • Guaíra • Guapiaçu • Guará • Guarani d’oeste • 
Guararapes • Guararema • Guariba • Guarujá • Guarulhos • hortolândia • 
iacanga • iacri • iaras • ibirá • ibirarema • ibitinga • iepê • ilha solteira  • 
ilhabela • indiaporã • ipaussu • iperó • iracemápolis • irapuã • irapuru • 
itajobi • itaju • itapecerica da serra • itapetininga • itapeva • itapevi • itapira 
• itaporanga • itapuí • itaquaquecetuba • itatiba • itirapina • itobi  • itu • 
itupeva • Jaborandi • Jaboticabal • Jacareí • Jaguariúna • Jales • Jandira • 
Jardinópolis • Jaú • Joanópolis • José Bonifácio  • Jumirim • Jundiaí  • 
Junqueirópolis • Juquiá • leme • lençóis Paulista • limeira • lins • lorena • 
lourdes • lucélia  • lutécia • macatuba • macaubal • macedônia • magda • 
mairiporã • marapoama • marília • marinópolis • martinópolis  • matão • 
mauá • mendonça • meridiano • mesópolis • mineiros do tietê • mira estrela 
• mirassol • mirassolândia • mococa • mogi das Cruzes • mogi mirim • 
monções • mongaguá • monte Alto • monte Aprazível • monte Castelo • 
monte mor • morro Agudo • morungaba • murutinga do sul • narandiba • 
neves Paulista • nova europa • nova luzitânia  • nova odessa • novo 
horizonte • nuporanga  • olímpia • onda Verde • orlândia • osvaldo Cruz • 
ouroeste  • Palmeira d’oeste • Palmital • Paraguaçu Paulista • Paraibuna • 
Paraíso • Paranapuã • Parisi • Patrocínio Paulista • Paulínia • Paulo de Faria • 
Pederneiras • Pedranópolis • Pedreira • Pedrinhas Paulista • Penápolis • 
Peruíbe • Pindamonhangaba • Pindorama • Piracaia • Piracicaba • Piraju  • 
Pirangi • Pirapora do Bom Jesus • Pirapozinho • Pirassununga • Piratininga • 
Pitangueiras • Planalto • Platina • Poá • Poloni • Pontalinda • Pontes Gestal • 
Populina • Porangaba • Porto Feliz • Porto Ferreira • Potirendaba • Praia 
Grande  • Presidente Alves • Presidente epitácio • Presidente Prudente  • 
Promissão • rancharia • reginópolis • restinga • ribeirão Branco • ribeirão 
Grande • ribeirão Pires • ribeirão Preto  • rincão • rinópolis • rio Claro • rio 
das Pedras • rio Grande da serra • riolândia • rosana • roseira • rubiácea • 
rubinéia • sagres • sales • sales oliveira • salesópolis • saltinho • sandovalina 
• santa Adélia  • santa Bárbara d’oeste • santa Clara d’oeste • santa Cruz do 
rio Pardo • santa Fé do sul • santa Gertrudes • santa isabel  • santa rita do 
Passa Quatro • santa salete • santana de Parnaíba • santo André • santo 
Antônio da Alegria • santo Antônio do Aracanguá • santópolis do Aguapeí • 
santos • são Bernardo do Campo • são Caetano do sul • são Carlos • são 
Francisco • são João das duas Pontes • são João do Pau d’Alho  • são Joaquim 
da Barra • são José da Bela Vista • são José do rio Preto • são José dos 
Campos • são lourenço da serra • são luís do Paraitinga • são miguel 
Arcanjo • são Paulo • são roque  • são sebastião • são sebastião da Grama • 
são Vicente • sarutaiá  • sebastianópolis do sul • serra Azul  • serrana  • 
sertãozinho • severínia • socorro • sorocaba • sumaré • suzanápolis • 
tabapuã • tabatinga • taboão da serra • taguaí • tambaú • tanabi • tapiratiba 
• taquarituba • tarabai • tarumã • tatuí • taubaté • teodoro sampaio • trabiju 
• três Fronteiras • tupi Paulista • turiúba • turmalina • Ubarana • Ubatuba  • 
Uchoa • União Paulista • Urânia • Urupês  • Valentim Gentil • Vargem Grande 
Paulista • Vinhedo • Viradouro  • Vitória Brasil • Votorantim • Votuporanga   to  
Abreulândia • Araguacema • Araguaçu • Araguaína • Bom Jesus do tocantins 
• Brejinho de nazaré • Colinas do tocantins  • Colméia  • dianópolis • 
Figueirópolis • Jaú do tocantins • maurilândia do tocantins • miranorte • 
monte do Carmo • monte santo do tocantins • natividade • nova rosalândia  
• novo Acordo • Palmas  • Pau d’Arco • são sebastião do tocantins  

Programa Nossas Crianças/ nossas Crianças Program

Contribuintes Honoráveis/ Honour Contributors 
Pessoas Físicas/Private Individuals 
Marcelo Pereira lopes de medeiros • maria terezinha Fontana dos reis • 
Pedro Paulo mollo neto • Renato Cifali 

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities
Bouçós e Justo ltda epp • Cemaz indústria eletrônica da Amazônia s/A • 
Crivo sistemas em informática ltda • M Cassab Comércio e indústria ltda 
• mundie e Advogados • Projectus Consultoria ltda • Software express 
informática ltda 

Contribuintes Máster/ Master Members 
Pessoas Físicas/Private Individuals 
Alberto domingos Filho • Álvaro de Jesus tomas • Anna maria szasz 
de Franco • Antônio Carlos de Freitas Valle • Antônio Pedro da Costa • 
Benedicto Antônio lisboa Berna • Carlos Barbosa mello • Carlos thomaz 
Whately • Cassio Filizola • Catao Francisco ribeiro • Cecília Joppert Gffoni 
• Célia Aun Gregorin • Cinthia maria silva Gregório • Claudio Antônio 
mesquita Pereira • Claudio Kier Citrin • Danielle Cristianne Alves ribeiro 
• Elaine tiritan Caravellas • elder Carettoni • elias l Glik • Fernando dias 
menezes de Almeida • Fernando robson Zamboim • Geraldo rocha mello 
• Giovani lanzi • Giuliano dedini ometto duarte • Gustavo Adolfo Funcia 
murgel • Hamilton dias de souza • heitor Perri Júnior • helena reichert 
ribeiro dos santos • Jayme Queiroz lopes Filho • João eugenio leitão 
Filho • José Carlos Pessanha de lima • José de menezes Berenguer neto 
• Josué Christiano Gomes da silva • Luiz de Alarcon Júnior • luiz eduardo 
Boaventura Pacifico • lywal salles • Marcia Zugaib destruti • mariana 
machado Cortez • Nilton de Bortoli Júnior • Orlando Gomes Gaspar • 
osvaldo José de Castro santos • Paulo manuel do nascimento reis Costa • 
Paulo roberto moser • Raquel Cristina ribeiro novais • reinaldo Gugliemi 
• ruy Fonseca • Sérgio Coimbra • sheila Zatz • sônia maria magnoli • susan 
sverner • Tiago Cangucu de Almeida • Vera maria de oliveira nusdeo 
lopes • Walter Guilherme Piacsek Júnior

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities
A lopes muniz Advogados Associados • Acmw indústria e Comércio ltda 
• Advocacia Bianco • Agilbag Containers e embalagens Flexíveis ltda • 
Alumipronto Comercial de metais ltda • Ápice Artes Gráficas ltda • Arfe 
Assessoria e serviços • Associação Brasileira de indústria de embalagens 
Plásticas Flexíveis - Abief • Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos - Abrinq • Barbacoa - Center Grill restaurante ltda • 
Barbacoa - lyoma serviços de Alimentação • Barbacoa - mapa serviços de 
Alimentação ltda • Barsa Planeta internacional ltda • Bmg engenheiros 
Associados s/s ltda • Brinquedos Bandeirante s/A • Camargo Campos 
Administração e Participações ltda • Camargo Campos s/A engenharia 
e Comércio • Capricórnio s/A • Centro Privado de oncologia ltda • 
Champagnat Veículos sa • Churrascaria Barbacoa • Clinica radiológica 
de santos s/C ltda • D&m Promoções e eventos ltda • d´orey Jardins 
s/C ltda • Easycomp tecnologia de ensino em Computação e editora 
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ltda • engemav engenharia e instalações ltda • Fortenge Construções e 
empreendimentos ltda • Gonçalves s.A indústria Gráfica • Grow Jogos e 
Brinquedos ltda. • Guarda tudo sp ltda • Gulliver s/A manuf de Brinquedos 
• Gvw Brazil logística e A C ltda • Gw Comunicação e Participações ltda 
• Henfel indústria metalúrgica ltda • Intercontinental engenharia ltda 
• investidor do Brasil holding ltda • iq soluções e Química s/A • italian 
Coffee • Klin Produtos infantis ltda • Labordental ltda • luz Publicidade 
sp sul ltda • Macdata tecnologia ltda • magnus hidráulica ltda • 
metalúrgica santa Graça ltda • mhs Comércio de Produtos naturais ltda 
• montesp Comércio e montagens ltda • Novitech tecnologia e serviço 
ltda • Pactum Consultoria empresarial ltda • Participa empreendimentos 
imobiliários e Partic • Raven indústria e Comércio ltda. • rcr rinaldi Com 
e repr de Prod med hosp • restaurante o Gato Que ri • Setorial Cons Ass 
empr s/C ltda • sga sociedade Anônima • sindicato das indústrias de 
Artefatos de Borracha do estado de são Paulo • sms resistencias eletricas 
ltda • stefanini Consultoria e Assessoria em informática s/A • Tog 
industria e Comercio de Adesivos ltda • toyster Brinquedos ltda • Unimed 
Bauru - Cooperativa trabalho médico • Unimed de santos Cooperativa de 
trabalho médico • Work Able • Z/soft Automação e sistema ltda 

Contribuintes Vip/ vip Members
Pessoas Físicas/Private Individuals
Adelino da Costa henrique Bayer • Adilson José santos Carvalhal • Adilson 
rodrigues de Queiroz • Adriana Aparecida do nascimento • Adriana 
Cavinato • Adriana soneghet Vlavianos • Adriana souza Guimarães Pedro 
• Adrienne Patrice Guedes daibert • Agnese maria rosaria lavieri Venturini 
• Ailton Amaral santos • Ailton sergio triani • Alberto de Andrade Pezeiro 
• Alberto elias Barbosa • Alberto José Costa de Andrade Pezeiro • Alberto 
Pineira Grana • Alcides Jorge Costa • Aldo Galicioli • Alessandra Goncalves 
Friedmann • Alessandra maria megale de marines Gobbi • Alethea de 
oliveira ribeiro diniz • Alex roberto santos Pimentel • Alexandre Antônio 
de Almeida • Alexandre martins Alves • Alexandre maurano • Alexandre 
Pereira de miranda Junior • Alfredo rizkallah Jr • Alinka lepine • Almir 
Galdi • Alzira luders • Ana Carolina lima de oliveira • Ana Carolina Pintija 
• Ana Catarina tavares de Araújo elias • Ana lucia Amaral • Ana lucia de 
Almeida • Ana lucia ribeiro moutinho • Ana maria da Cruz • Ana maria 
malik • André dos santos diniz • Andre Giribaldi • André monteiro de 
mello • Andre Petroff • Andrea maria eleonora moor Assumpcao • Andrea 
nagem • Angelo Augusto de Campos neto • Anisio Figueiredo Filho • Anna 
luiza moraes • Anna mantovani • Anna maria silveira Camara • Anna 
mathilde Ferreira do Amaral • Anna raffaella stecca d sedie • Antonia de 
lourdes salinas Ferreira • Antônio Carlos Barbosa de oliveira • Antônio 
Carlos de Carvalho • Antônio Carlos marques • Antônio Celso J Ferraz • 
Antônio César Godoy da silva • Antônio d C Castro • Antonio de Carvalho • 
Antonio eduardo Correia • Antônio Ferreira Cardoso • Antônio Gilberto 
depieri • Antonio Jose ortolan Pereira • Antônio Paulo Calcagni Klapka • 
Antonio Paulo Carvalho seabra da Veiga • Antônio Pedro martins machado 
• Antônio Pinho dos santos • Ari luiz Cagiali • Armando luis Antenore • 
Armando sergio Frontini • Arnaldo Bontein da rosa • Arthur ridolfo neto 
• Astério sampaio miranda • Augusto Cunha mortensen • Augusto 
Guimaraes dziewulski • Beatriz helena Parciasepe dittmer • Beatriz 

helena ramos Amaral • Beatriz Pacheco Borges Junqueira meirelles • 
Beatriz Pereira de Queiroz • Benedicto silveira Filho • Benjamim simão 
Junior • Caio manoel de Paranagua moniz • Caio rosenthal • Camilo egidio 
• Carla harmath • Carla maria Cappelli hess Von • Carlos A B moreno • 
Carlos Alberto Ferreira Cardoso • Carlos Alberto martins Bastos • Carlos 
Amadeu schauff • Carlos Augusto lourenço Pereira • Carlos Barreto 
Campello roichman • Carlos eduardo Ferron rossi • Carlos eduardo tosato 
• Carlos Fernando Correia Caleiro • Carlos Fernando namur • Carlos 
henrique schwinden • Carlos m siffert de P silva • Carlos marcelo Gouveia 
• Carlos Pedranzini • Carlos Pinto del mar • Carlota Josefina Cardozo dos 
reis Boto • Carolina Prado de Azevedo • Catharina silva midlej ribeiro • 
Cecilia de Carvalho Contrera • Celita Carmem Corso • Celso Botelho de 
moraes • Cesar mingione • Cezar rocha Camargo • Christiane neme 
Campos • Christina Fontana Guerini • Christopher ian Podgorski • Cícero 
Aurélio sinisgalli • Cilene Carlos Pinheiro • Cinira Aguida Ferreira 
mascondes • Cintia Aparecida Guizelini dantas • Ciro nogueira • Claudete 
shizue Fudo • Claudia leme Ferreira davis • Cláudia maria Figueiredo • 
Claudia maria mello Fulfule • Cláudio martins marote Júnior • Clelia de 
Camargo Pacheco • Clodoaldo luiz Joaquim • Crisalva da silva lima • 
Cristiane Aparecida Gargaglioni • Cristiane Barbieri • Cristiane Knopp 
tristão rocha • Cristina Avila martins nogueira • Cristina de marchi Gherini 
• Cristina Fernandes Grimalde • Cristina Freitas Cavezale • Cristopher 
Alexander Vlavianos • Cylmar Pitelli teixeira Fortes • Daniel Corrales 
henriques • daniel Gustavo maito • daniela Bernardo Grinberg • daniela 
Braga • daniela Gerin montingelli • daniela hashimoto • deise secches 
Giordani • delfos machado neto • denise Alves Ferreira • denise Chahestian 
• denise Coelho • dennys Bastos Walsh • deyse simão racy • dina maria m 
A m Ferreira • dinamara miguel merhe e Antonio Paulo nune • dionysios 
e inglesis • djalma moreira Gomes • douglas Figueiredo Ferreira • drauzio 
Viegas • Edson Golim • edson luiz de Queiroz • eduardo Atihe • eduardo da 
silva Carvalho - in memorian • eduardo mazon • elda maria stafuzza 
Gonçalves • eliana Antonio • eliana lopes • eliane Aparecida da silva 
Pedroso • eliezer Perez • elio Jose de Araujo • elisabeth Pignatari rovai • 
eliza rodriguez Gesto Cancela • eloisa Cristina maron • elza Y nakamura • 
emmanuel sampaio lôpo • eran manuchakian • erik siegfried otto 
schoen • ernane Galvêas • etelvino Jose h Bechara • eugênio salgueiro 
Gomes • eunice maria Xavier de mendonça • evandro Andreoni • evania 
maria Guilhon e sa • Fábio Assumpcao ribeiro • Fábio Bellotti • Fábio 
napoli • Fábio Villares de oliveira • Fabíola r m Antiquera • Fatima 
Aparecida lima hataoka • Fausto horta de Figueiredo • Fernanda Paula 
macedo Freire • Fernanda soares marquezini • Fernando Augusto Freitas 
Fuso • Fernando Celso nogueira • Fernando migliaccio da silva • Fernando 
Pons da silva • Flavia Buarque de Almeida • Flavia Figueiro martins • 
Flávio César maia luz • Flavio luque Bastos • Flavio nicolay Guimaraes • 
Flora Finguerman • Flora niubó Barbeta • Francisca Pereira de Almeida • 
Francisco Fernandes Costa • Francisco Frota de Aguiar • Francisco 
humberto de Abreu maffei • Francisco Pinto Codina • Francisco torres 
santiago • Gabriel Alves da silva • Geisa maria henna • Genivaldo Araújo • 
Gennaro oddone • Georges henri Grego • Geraldo Gilson Fornacialli • 
Gerson Amado • Gilberto Cipullo • Giselle teixeira • Glória Kalil rodrigues 
meyer • Graziella malzoni leme • Guido Amaral Junior • Guilherme da 
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Costa manso Vasco • Guilherme de noronha dale • Guilherme rocha 
murgel de rezende • Gustavo mascarenhas Graner • Gustavo Prates 
ramos Costa • Harry massis Júnior • helena Garcia mendes • helena 
richerme de miranda Kleiner • helio ruegger • heloisa de Barros Penteado 
• heloísa de m Wald saad • heloisa de oliveira Coutinho • henrique Pedro 
de menezes • hugo Augustin • Irineu Govea • isak Kruglianskas • ismail 
norberto Xavier • israel Vainboim • iukie dohany • iva Chiabrando • izabela 
Angelica Queiroz • Jair Arevalo • Jayme José martos Cueva • Joao Alberto 
Guedes • Joao Bosco silva • Joao Carlos senise • Joao Fritz henne meira • 
João Gomez • João martini • Joao nagano Junior • João roberto simões 
salles • Joaquim Francisco de Castro neto • Jonas Augusto de Campos 
Paula • Jorge miguel Ferreira Cardoso • Jose Alberto Bedeschi • José 
Antônio negrão Figueiro • José Antonio sarria • José Augusto C de moura 
Júnior • José Augusto Carvalho de moura • Jose Carlos dos santos • José 
Carlos Jesus santana • José Carlos moraes Abreu Filho • José Cassio silveira 
Zanatta • José Cláudio Vasconcelos Paiva • José de Alcântara machado 
Júnior • José domingos ruiz neto • Jose eugenio Pinheiro • José Fernando 
Venturini • José Francisco matarazzo Kalil • Jose Geraldo de Jacobina 
rabel • José Gilberto de A Branco Valentim • José henrique Gabriele 
Brochado • José lima oliver Júnior • José luis m de oliveira lima • José 
manuel mateos martinez • José marcos Ayuso • José marcos spregacini • 
José orestes de souza nery • Jose rangel Bezerra melo • José roberto 
Carneiro da silva • José roberto ramos sanchez • José roberto schettino 
mattos • José schechtmann • José tadeu Cunha Justi • Joseph e steagall 
Person • Juan Gutierrez Garcia • Juliano lugli sartorio • Julio Cesar 
Gregorin • Katia melo • Kurt Faltin Júnior • Lais Ferreira taliberti • larissa 
Goncalves oliveira • leandro de souza teixeira • leão renato Pinto serva 
neto • lia marcia Guerra A Farath • liana Pinto Chaves • livia Braga do 
Carmo • lucia lopes reverendo Benelli • luciana rita laurenza saldanha 
Gasparini • luciane Crocomo scarazzati • luisa sasaki • luis Carlos Jocionis 
• luis Fernando Pavan • luis ricardo Bueno de Campos • luis ricardo Pinto 
• luís Vicente damato • luisa maria Goncalves • luiz Armando da silva • 
luiz Carlos Bottaro • luiz Carlos Correia moura • luiz Carlos Gomez Flo 
Júnior • luiz Carlos Pinho dos santos • luiz Claudio Araújo de souza 
santoro • luiz diederichsen Villares • luiz edmundo Prestes rosa • luiz 
eduardo martins Ferreira • luiz estevam ianhez • luiz Fernando Ciniello 
Bueno • luiz Fernando de Faveri • luiz Fernando taranto neves • luiz 
Fernando Zampieri Fogli • luiz roberto de Assis • luiz rodrigo Piola 
Brandt • luiz Valente • lydia maria Furtado d dos sant • Manoel Bom 
despacho Arruda Júnior • manoel luiz luciano Vieira • manuel Beleza 
moreira Chicau • manuel Ferreira Cardoso • manuelita Falcão Brito • mara 
rita Polizello • marcello s Barduco • marcelo Benchimol saad • marcelo 
Bortman • marcelo epstejn • marcelo machado Goncalves • marcelo 
mariante de Abreu • marcelo rondelli Brito • marcelo saad • marcia 
Amelia moura • márcia Belluzo dessen • márcia Cristina rocha mello • 
márcia Ferrari • marcia mulin Firmino da silva • marcilio Aguiar Filho • 
marcio Catistti • márcio Florentino Vaz • márcio Porto • marcio saba Abud 
• marco Antônio de Camargo • marco Antonio Godoy reis • marco Antônio 
saidel • marco Prist Filho • marcos Cecchino Zabani • marcos elidio 
Fernandes Ferrazzo • marcos Grossi de Almeida • marcos José Feital • 
marcos szmrecsanyi • marcus Augusto Ximenes diniz • maria Angela 

ribeiro de Castro • maria Antonieta Alba Celani • maria Aparecida de lima 
Claro • maria Aparecida silva do Amaral • maria Carolina heloisa de Castro 
Andrade e souza • maria Cecilia Guimaraes machado • maria Cecília 
naclerio homem • maria Clezia oliveira rios • maria Cristina Bishop da 
silveira • maria Cristina maximino de lima Pastore • maria Cristina 
slebodas toimil • maria da Conceição Proença Carvalho • maria de Fatima 
Passetto • maria de Fátima ribeiro de Abreu • maria do Pilar lacerda • 
maria do socorro r m de Paula • maria domingues Pinto Vianna • maria 
edite Guerreiro sales ritchie • maria elisa de macedo soares s • maria 
emilia Pisani • maria Gabriela Wolthers V Amaral • maria Garcia • maria 
Goretti domingues lopez • maria helena Castro Alves machado neto • 
maria helena Villela Autuori • maria Jose sawaya de Castro Pereira do Vale 
• maria lucia Pereira Apostolo • maria luiza F A V Feitosa • maria luiza 
França • maria luiza Pacheco Fernandes • maria luiza Prado Bresser 
Pereira • maria marcia leite de melo • maria neusa Zanetti da silva • maria 
raimunda Cardoso dantas • maria silvia Fantinatti • maria teresa t 
González • maria tereza G l Campos • maria tereza santos da Cunha • 
maria Virginia sampaio Pagetti • maria Vitoria de moraes santos • mariana 
olaio lorenzon • mariana oliveira luiz • marilene Vinci • marilisa m 
Guerreiro • mario hattori • mário manzoli Júnior • mario oda Kokuta • 
marisa de Assis • marisa sanvito • maristela Basso • marly neide Vinci • 
maurício Battistini • mauricio Carlos martins rezende • maurício Generoso 
Campoli • maurício Gervilla Gregório • maurício lourenço da Cunha • 
maurício rocha Alves Carvalho • mauro Berenholc • mauro luis rocha 
lopes • mauro moisés Kertzer • merklen li • michel Bekhor • miguel 
mattar neto • miguel Vitale • milena monforte rocha • mirian duarte • 
mirna Cianci • mirna helena Zapata • mirtes Zoe da silva • moacir Boldarini 
• moacir Zilbovicius • monica de Barros marcondes desinano • mônica 
Jacintho de Biasi • Nadia maria mantovani • nelson de Figueiredo moraes 
• nelson luiz Uliana • neubel de oliveira Godoy • neusa Aparecida 
moutinho • neusa maria da silva • newton Vasconcellos simoes Fil • ney 
duarte sampaio • nicola Calicchio neto • nilton de Paiva Cardoso Júnior • 
noel Cesar Picolo Zanoni • noemi marinho Bueno • nuno luis de Carvalho 
lopes Alves • nylza Yvonette de oliveira salgado • Odilson lirio more • 
olavo medeiros Junior • olga Falcucci da silva • onda marina reggero 
Belle • orlanda Ferreira hebling • orlando laurenti • osmar Castellani 
Junior • osmar Faria • osvaldo Brito • Pamina Jardini • Paola rabioglio • 
Paolo Paparoni • Pascoal Cutrupi • Patricia Conceicao dos santos • Patricia 
de oliveira tosetto • Patricia de Paula Coimbra • Patricia moraes Aude • 
Paula de Alcantara machado da • Paula de santis • Paula regina depieri • 
Paula traldi • Paulina Beatriz rabello de rezende • Paulo Andre milko • 
Paulo Bekmessian Pinheiro • Paulo Cesar Ferreira nunes • Paulo eduardo 
A Corrêa • Paulo Francisco da silva • Paulo silvano da silva • Paulo 
szewierenko • Paulo tadeu Umeki • Pedro Augusto Gravina • Pedro 
sanchez Júnior • Rachel Bueno niankowski • rachel Feldon • rafael 
Arashiro • raquel maria sarno otranto • raquel maria sarno otranto 
Colangelo • regina Celia B Alkessuani • regina helena Batista Bianco • 
regina helena elias Alfarano • regina stela Barcelos machado • regina 
Weinfeld reiss • remo Borelli • renata Figueiredo moraes • renata 
maggion • renata ribeiro richieri • renato de magalhães • renato Janine 
ribeiro • renato rangel desinano • ricardo Alfredo soncini • ricardo Alves 
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marujo • ricardo Antônio d´Angelo • ricardo Augusto ochoa • ricardo 
Avila Ferreira França • ricardo Camargo Veirano • ricardo J ribeiro leite • 
ricardo macedo lindenberg • ricardo Perdigão nunes • ricardo teixeira 
Posses • richard Barczinski • rita maria Generoso Campoli Peano • ritinha 
Alzira mendes da Costa • rivaldo de Azevedo neto • robert schwarz • 
roberta monnerat Alves • roberto Barbosa • roberto Bastos tellechea 
Filho • roberto de divitis • roberto lobl • roberto melhem e marcia de s 
C melhem • roberto moreira da silva lima • roberto Pompeu de toledo • 
rodinei lourenço rovigatti • rodrigo Gomes nametala • rodrigo meireles 
Bosisio • rogerio Alves de Camargo • rogerio Bastos Arantes • rogério 
Gomide Woisky do rio • romano Paolo Carlos maurer • romeo Zachi neto 
• ronaldo de Arruda Cavichioli • roni Kabbani • rosa Katz • rosa maria de 
Faria Braga Puchala • rosa maria mauricio • rosana Gomes Bastos Pereira 
• rosangela de Almeida • rosangela maria ricardo • rosaria rafaela 
siniscalco • roselia de oliveira silva • rosemary Aparecida Graner • 
rosicler lucia Antonietto Correia • rubens José n F Velloza • rui Baracat 
Guimaraes Pereira • Sandra del Persio • sandra diniz • sandra nagasako 
sowmy • sergio Ambrosina Guerra • sergio Approbato machado • sergio 
Carlos mudrei schott • sergio henrique rocha • sergio Paulo lino Pires • 
sergio toshio nishimura • sergio Zahr Filho • setu-Co Yamashiro • sibele 
marta Corte Bachert • sidney nunciarone • silvana leonardo Festa • silvia 
Costa naschenveng • silvia maura trazzi seixas • silvia regina Cavani J 
santos • simonia helena de Andrade • soledad Castilla Becerra • sônia 
Beatriz sartori • sônia Cochrane rao • sônia de Castro • sônia maria do 
Carmo • sonia maria inada • sonia maria rodrigues sorcinelli • sonia 
regina sobral de lima • stefano Arnhold • stelio Pacca loureiro luna • 
stella marcia Azevedo tavares • suami macedo • sueli Avellar Fonseca • 
sueny silva santos • susan de melo Farhat • suzana Freitas de noronha • 
syllas tozzini • sylvia mazzucchelli eliçagaray • Tânia maia • tatiana 
Azenha Bautzer santos • tatiana de Campos siaulys • teresa Ana Buneta • 
teresa Celina A Alvim Wambier • terezinha helena duque Casella • thais 
Adele Bonini Vizotto Gomes • thais racy • tiago Catalan Govea • tiago 
Pucca Araujo • Ulysses morato da silva Junior • Vera lúcia Caetano morais 
• Vera lúcia Furtado Paschoa • Vera maria Coelho Feital • Victor moraes 
Amaral Filho • Vilieri Baroni Caramel • Wagner Braz • Wagner Pinheiro de 
oliveira • Waldemir sérgio nogueira • Walter Amadera • Walter Guilherme 
Piacsek • Waltier Galassi • Wania maria dos santos Albertin • Wania Prado 
• Wilfredo João Vicente Gomes • Wilma rejane moura • Wilson de Castro 
hilsdorf • Wilson recchi • Wilson roberto Gozzi • Wimer Bottura Júnior 

Pessoas Jurídicas/ Corporate entities
A s transportes ltda • Academia Ams Company ltda • Acc indústria 
de Artigos Para escritório s/A • Açougue Visconde de ouro Preto ltda • 
Acriresinas indústria Beneficiadora e Com de resina Acrílica ltda • Acústica 
engenharia ltda • Ajade Comércio instalações e serviços ltda • Akzo 
nobel holding ltda • Álamo laboratório de Cinematografia e som ltda • 
Alert Agaplan on line ltda • Almanara restaurantes e lanchonetes ltda • 
Alto Astral Const inc ltda • Amigos da Cetesb • Amorim Zwicker Prestacao 
de servicos s/C ltda me • Arames Cinesi ltda • Araucária transporte 
Coletivo ltda • Arktec Guarda de documentos ltda • Avisa serviços 
técnicos em Vigilância sanitária tecnologia e meio Ambiente ltda • Beija-

Flor Controle de Pragas ltda - me • Brasiliense Cargo ltda • Brasilincorp 
empreendimentos ltda • Brasylko Produtos ltda • Brechó Capricho À 
toa • Bs indústria e Comércio de Produtos metalúrgicos ltda • Carbogel 
indústria e Comércio ltda • Carlos A Wanderley e Filhos • Cartolund 
Papelão ondulado e embalagens ltda • Caruaru Factoring Fomento 
Comercial ltda • Catalent Brasil ltda • Central Business Comunicação e 
editora ltda • Cerâmica técnica Avançada ltda epp • Citycon engenharia 
e Contruções ltda • Clássicos editorial ltda • Cleiton Porto da silva 
importação - me • Clínica Cernea • Cobrirel indústria e Comércio ltda • 
Comab Comércio e manutenção de Baterias ltda • Comercial de Gás 
tozo ltda • Companhia Brasileira de Cartuchos • Condomínio shopping 
Benfica • Construtora marily oliveira ltda • Contábil Jaguaré Consultoria e 
Assessoria s/C ltda • Convicta Assessoria Administradora de imóveis s/C l 
• Corcerama Comércio de Auto Peças ltda • Corretora souza Barros Câmbio 
e títulos s/A • Corus Consultores Associados s/s ltda • Cpq Brasil s/A - Casa 
do Pão de Queijo • Creta Planejamento s/C ltda • Da Vinci Copiadora s/C 
ltda • david do nascimento - Advogados Associados  • dc link Voice ltda 
• degani-Vaduz indústria Química ltda • delgo metalúrgica ltda • della 
Via Pneus ltda • dermaclinica s/C ltda • dialogo Com e Prod Artística 
s/C ltda • doles reagentes e equipamentos Para laboratórios ltda • 
duoflex • duráveis equipamentos de segurança ltda • E. mix informática 
e serviços ltda • edificios ouro s/A • eichut indústria e Comércio ltda • 
elka Plásticos ltda • embaré Corretora de seguros ltda • enejota Cavalieri 
engenharia s/C ltda • engenharia Proteção Ambiental - epa-ltda • escala 
3 indústria e Comércio ltda • esquema imóveis Administração e Comércio 
ltda • eurobras Construções metálicas moduladas ltda • Facchini • 
Fbs Construção Civil e Pavimentação ltda • Fernandes Pini Arquitetos 
ltda • Ferrari indústria e Comércio de Aparelhos médicos ltda epp • 
Fluid Feeder industria e Comercio ltda • Fundação richard hugh Fisk • 
Fundamento Comunicação Corporativa ltda • G&Y informatica ltda • 
Gelman Cons e Ass especializada s/C ltda • Gfk Custom research Brasil 
Pesquisa de mercado ltda • Gianini Agência de Viagens e turismo ltda • 
Green life Farmácia e laboratório de manipúlação • Grimaldi Compagnia 
di navigazione do Brasil ltda • Growth desenvolvimento de Pessoas e 
organizações s/C ltda • Hasa documentos ltda • helvétia etiquetas e 
tecidos ltda • hemognoses servs de hemoter e Anal Clini • hidropartes 
Comercial ltda • hr Criacao e Producao de sons ltda • Ibl - instituto 
Brasil legal • imc indústria mineira de Ceras ltda • indaia logistica 
internacional ltda • inservice • inst Centro de Capacitação e Apoio Ao 
empreendedor • inst. norm.seg. saúde Qual.Prod. Aval. e Juizo Arbitral 
inor • isapa importação e Comércio ltda • isotec serviços técnicos ltda • 
Jmb Zeppelin equipamentos industriais ltda • Jodi indústria e Comércio 
ltda • Jrhx empreendimentos ltda • Kotek eletro eletrônica ltda • Ks 
Produtos Automotivos ltda • Labat Construtora e incorporadora ltda • 
label Code Com imp etiq ltda me • lippaus logística ltda • luz Urbana 
engenharia ltda epp • Mansoplastic serviço e Comércio de impressos 
Personalizados ltda • mart madeiras materiais de Construção ltda • 
marvenda distribuidora ltda • master Grande Confecções de malotes 
ltda • master Publicidade s/A • mcm Administração de serviços ltda • 
metal light metalúrgica indústria e Comércio ltda • milanese Contadores 
Associados s/s ltda • montarte industrial e locadora ltda • montecarlo 
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distribuidora de Auto-Peças ltda • multieixo implementos rodoviários 
ltda • multimarcas reavel Comércio de Veículos ltda • Osnata Comercio 
e serviços ltda me • oz Arquitetos Associados s/C ltda • oz design 
ltda • Paineiras limp ser Gerais • Pancostura s/A indústria e Comércio 
• Panificadora magia do Pão ltda • Passy manufatura de roupas ltda • 
Paulista Park estacionamento ltda • Pitanga Porã Berçário e Pré-escola 
ltda-epp • Planem engenharia e eletricidade ltda • Plásticos Apj ltda • 
Plásticos nillo indústria e Comércio ltda • Play Pen escola maternal s/C 
ltda • Portolano indústria e Comércio ltda • Postos Alpa ltda • Pratica 
Produtos ltda • Prime serv e Com de monitoramento ltda epp • Pvn 
Cirurgia Plástica s/C ltda • R Campos empreendimentos ltda • raio de 
sol ind e Com de Guarda sois ltda epp • rene Fernandes Filho Arquitetos 
Associados  ltda • renovatio multi serviços ltda • rgr Conexões indústria 
e Comércio ltda • ribeiro Comercio e manutenção de Balanças ltda • 
rmg Comércio de Alimentos ltda • roloflex indl e Coml ltda • roto-Finish 
Acabamento Artigos de metais ltda • royce Conect Arcondicionados 
Para Veículos ltda • Sader Consultoria Psicologia org s/C ltd • sanhidrel 
engekit instalações e Comércio ltda • sense eletrônica ltda • sindicato 
dos empregados Postos de serviços Combustiveis derivados Petroleo 
são Paulo • sinfac-ms sindicato das sociedades de Fomento mercantil 
de mato Grosso do sul • smalte metalúrgica indústria e Comércio ltda • 
sociedade educacional soma ltda • spil serviços tec eng ltda • steel Knife 
indústria e Comércio de Facas industriais ltda • sulina de metais s/A • 
sweetmix ind Com imp e exp ltda • Tael incorporações e Construções 
ltda • tato equipamentos eletrônicos ltda • tc Comércio e serviços em 
informática ltda • tech Comércio importação e exportação ltda • tecnbras 
indústria e Comércio de equipamentos eletrônicos ltda • teknisa software 
ltda • tintas materiais de Construção Pamplona ltda • top engenharia 
ltda • toron torihara e szafir Advogados • torres & Baldacci Associados 
Planejamento integrado ltda • trans mra lima • triart Brasil locação 
de Bens móveis ltda epp • triart locação de estandes Promocionais 
ltda epp • trust Consultores e Associados s/C ltda • Verona indústria de 
Plásticos ltda • Vesuvio Artefatos de Borracha ltda • Vila Velha Corretora 
de seguros s/C ltda • Visual turismo ltda • Yoki Alimentos s/A • Ysoquim 
representações internacionais ltda

Organizações conveniadas pelo Programa Nossas Crianças/ organizations
Educação Infantil / Infant education
Associação de Apoio a infância e Adolescência – nossa turma, são 
Paulo/sP • Centro de Apoio Ação e transformação “oiAeU”, Ferraz de 
Vasconcelos/sP

Erradicação do Trabalho Infantil / eradication Child labor
Associação shAlom, Cruzeiro do sul/AC • Associação Comunitária 
nova Vida, sapé/ Paraíba • Associação Porteirense de Assistência 
a Família, Porteiras/Ce • Pia sociedade de Pe. nicola mazza, João 
Pessoa /PB

Saúde Sexual e Reprodutiva/ Healthcare
Ação Comunitária do Brasil, rio de Janeiro/rJ • Aldeia do Futuro – Associação 
para a melhoria da Condição da População Carente, são Paulo/sP

Sobrevivência Infantil e na Infância / Infant and Childhood survival
Associação Comunitária monte Azul, são Paulo/sP • Associação santarena 
de estudos e Aproveitamento dos recursos da Amazônia – seArA, 
santarém/PA • Cooperação para o desenvolvimento e morada humana, 
salvador/BA • Instituto de Promoção da nutrição e do desenvolvimento 
humano, Fortaleza/Ce • Salus Associação para a saúde – núcleos Paulista 
(Cren), são Paulo/sP 

Violência Doméstica e Sexual / Domestic  and sexual violence
Associação Brasileira terra dos homens, duque de Caxias/rJ • Lar escola 
Jêsue Frantz, diadema/sP • Circulo de trabalhadores Cristãos de Vila 
Prudente, são Paulo /sP • Arrastão movimento de Promoção humana, 
são Paulo/sP • Associação Cultural Comunitária Pró morato, Francisco 
morato/sP • Associação de Apoio ao Projeto Quixote, são Paulo/sP • 
Associação de Apoio as meninas e meninos da região da sé, são Paulo/sP 
• Associação são Francisco de Assis – irmãs Franciscanas da Providência 
de deus, são Paulo/sP

Organizações da Rede Nossas Crianças / nossas Crianças 
network organizations
A nossa Casa da Criança • Abrigo Casa dos inocentes • Abrigo Casa 
sentinela - Associação Amigos • Ação Comunitária do Brasil • Ação 
Comunitária Paroquial do Jardim Colonial • Ação Comunitária Paroquial 
do Jardim Colonial - CPA Pe. José Bello dos santos • Ação social Padre 
Paschoal Bianco da Paróquia nossa senhora das Graças • Ação social 
Paulo Vi - AsPAs • Aldeia do Futuro Associação Para a melhoria da 
Condição da População Carente • Arrastão movimento de Promoção 
humana • Asam Centro de Apoio ao Jovem • Assistência social Casa Azul • 
Associação Aliança de misericórdia • Associação Amigos do Bem estar do 
menor • Associação Amigos do Bem estar do menor – soabem neném • 
Associação Beneditina de educação e Assistência social - lar madre 
Benedita • Associação Beneficente ao menor Carente do Parque são José 
• Associação Beneficente Betsaida • Associação Beneficente o semeador • 
Associação Beneficente União por um mundo melhor • Associação 
Beneficente Vivenda da Criança • Associação Brasileira terra dos homens 
• Associação Comunitária nova Vida • Associação Comunitária monte Azul 
• Associação Comunitária Jardim nazaré ii • Associação Comunitária Vila 
mar • Associação Cristã Feminina de são Paulo - Creche lar Jane suzana   • 
Associação Cultural Comunitária Pró morato • Associação Curumins • 
Associação das mães Unidas do novo osasco - Unidade i • Associação das 
mães Unidas do novo osasco - Unidade ii • Associação das mulheres em 
defesa à Criança • Associação das mulheres pela educação  • Associação 
de Apoio à infância e Adolescência nossa turma  • Associação de Apoio ao 
Projeto Quixote • Associação de Apoio as meninas e meninos da região sé 
• Associação de moços de são Paulo - núcleo Jabaquara • Associação de 
moradores da Zona norte - Creche raio de sol • Associação de Pais e 
Amigos dos excepcionais - APAe Arujá • Associação de Pais e Amigos dos 
excepcionais - APAe diadema • Associação de Proteção à maternidade e à 
infância de Felisburgo  • Associação de resgate da dignidade humana 
Providência divina • Associação educacional e Assistencial Casa do 
Zezinho • Associação educacional e Beneficente Vale da Benção - Abrigo • 
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Associação evangélica Beneficente - CoAs • Associação evangélica 
Beneficente - núcleo Profissionalizante Pérola Byington  • Associação 
evangélica Beneficente Vale da Benção • Associação Filantrópica Criança 
Feliz • Associação Gusmão dos santos • Associação Jandirense de Apoio a 
entidades sociais • Associação lar santa maria • Associação luiz ramos - 
natan sztamfater • Associação mãos Amigas da reconciliação (Cantinho 
da esperança) • Associação minasnovense de Promoção ao lavrador e a 
infância da Área rural • Associação para o desenvolvimento Coesivo da 
Amazônia (Adcam) • Associação Poiesis • Associação Porteirense de 
Assistência a Família • Associação Projeto Quero Quero • Associação 
recreativa de solonópole • Associação santarena de estudos e 
Aproveitamento dos recursos da Amazônia - seArA • Associação santo 
Agostinho - AsA • Associação sócio educacional integrando Vida e Ação - 
seiVA • Caminhando núcleo de educação e Ação social  • Casa Pequeno 
davi • Centro Apoio Ação e transformação”oiAeU” • Centro Arujaense de 
Apoio as Ações sociais - CeAs • Centro Assistencial Cruz de malta • Centro 
Camará de Pesquisa e Apoio à infância e Adolescência • Centro Católico de 
evangelização shalom • Centro Comunitário Casa mateus • Centro 
Comunitário da Criança e do Adolescente • Centro Comunitário de 
reabilitação e educação nutricional - CCren • Centro Comunitário nossa 
senhora Aparecida • Centro Cultural Afro Brasileiro Francisco solano 
trindade • Centro de Assistência e Promoção social nosso lar - Abrigo 
Jovem i e ii • Centro de Assistência e Promoção social nosso lar - CenleP 
• Centro de Assistência social nossa senhora da Piedade - CAsPiedAde • 
Centro de defesa do direito da Criança e do Adolescente de interlagos  • 
Centro de defesa do direito da Criança e do Adolescente mônica Paião 
trevisan • Centro de educação para o trabalho Virgílio resi • Centro de 
educação Popular da Comunidade n sr.ª Aparecida - Creche Casa da 
Criança  • Centro de Formação e integração social - CAmP sBC • Centro de 
inclusão e desenvolvimento da Criança e do Adolescente  • Centro de 
orientação ao Adolescente de Campinas – ComeC • Centro de orientação 
e educação à Juventude – Projeto sol • Centro de Promoção social Bororé 
• Centro de Promoção social são Caetano de thiene • Centro de referência 
à Criança e ao Adolescente • Centro educacional sal da terra • Centro 
marista Circuito Jovem • Centro social de Parelheiros • Centro social nossa 
senhora do Bom Parto - A nossa Casa  • Centro social nossa senhora do 
Bom Parto - Centro de Capacitação Profissional henry Ford  • Centro social 
nossa senhora do Bom Parto - Centro educacional Comunitário 
Carrãozinho  • Centro social nossa senhora do Bom Parto - Centro 
educacional Comunitário João Paulo ii • Centro social nossa senhora do 
Bom Parto - Centro educacional Comunitário nove de Julho • Centro 
social nossa senhora do Bom Parto - Centro educacional Comunitário 
santa ângela • Centro social nossa senhora do Bom Parto - Centro 
educacional Comunitário s. Francisco Assis • Centro social nossa senhora 
do Bom Parto - Centro educacional Comunitário s.Paulo Apóstolo • Centro 
social nossa senhora do Bom Parto - Centro educacional Comunitário 
tabor • Centro social nossa senhora do Bom Parto - Coração de maria • 
Centro social são José • Círculo de trabalhadores Cristãos de Vila Prudente  
• Colméia instituição a serviço da Juventude  • Comunidade educacional 
de Base sítio Pinheirinho - CeBAsP • Comunidade inamar - educação e 
Assistência social • Cooperação para o desenvolvimento e morada 

humana • Coordenação regional das obras de Promoção humana - 
CroPh • Espaço infantil recreativo e educacional Quadrangular Projeto 
Vida • Fundação Cantidio rodrigues rocha • Fundação de Assistência a 
mulher Araxaense • Fundação érico mota • Fundação Francisca Franco - 
menina mãe • Fundação Francisca Franco - semeia • Fundação Jovem 
Profissional • Fundação Julita • Fundação Vovó do mangue • Grupo de 
Ação Ambiental Vila Viva - Cei Cajueiro • Instituição Assistencial e 
educacional Amélia rodrigues • instituição Assistencial e educacional dr. 
Klaide” • instituição Beneficente Casa da Passagem • instituto diet - 
direito, integração, educação e terapêutica em saúde e Cidadania • 
instituto de Cegos do Brasil Central • instituto de Formação, estudos e 
Pesquisa são José operário • instituto de Promoção da nutrição e do 
desenvolvimento humano • instituto dom Bosco • instituto nosso lar • 
Lar da Caridade • lar da irmã Celeste • lar do menor de mauá - lar sol da 
esperança • lar escola Jêsue Frantz • liga das senhoras Católicas de são 
Paulo - educandário dom duarte  • Mamãe - Associação de Assistência à 
Criança santamarense • movimento de defesa do Favelado região ep. 
Belém - mdF - Centro Cultural Vila Prudente • movimento renovador 
Paulo Vi – lar irmã inês • movimento república de emaús • Núcleo 
Batuíra serviço de Promoção à Família • núcleo Batuíra serviço de 
Promoção à Família - Unidade ii • núcleo educacional da santa Casa de 
diadema • núcleo rotary de Aprendizagem Profissional • Obra social 
santa Clara e são Francisco de Assis • obra social são Francisco Xavier • 
obra social são João Bosco • obras sociais do Centro espirita irmão Áureo 
• obras sociais do Jardim Climax • Pia sociedade de Pe. nicola mazza • Pro 
Viver – obras sociais e educacionais • Programa social Gotas de Flor com 
Amor • Programa social Gotas de Flor com Amor - Abrigo Anália Franco • 
Projeto educacional de Conscientização e orientação – ProeCo • Projeto 
Gente nova – ProGen • Projeto meninos e meninas de rua de Guarulhos 
• Projeto meninos e meninas de rua de são Bernardo do Campo • Salus 
Associação para saúde - Centro de recuperação e educação nutricional- 
Cren • são Paulo Womans Club - Centro Comunitário Castelinho • serviço 
Assistencial salão do encontro • serviço Promocional nossa senhora 
Aparecida • serviço social Bom Jesus - Clube da turma de m’Boi mirim • 
sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro • sociedade Benfeitora 
Jaguaré • sociedade Benfeitora Jaguaré - Unidade ii • sociedade de 
Assistência a Criança • sociedade espírita de Assistência nosso lar • 
sociedade para o Bem estar da Família • sociedade santos mártires – Casa 
Abrigo raio de sol • União Brasileiro israelita do Bem estar social - Unibes 

Parceiros Institucionais da Rede Nossas Crianças/ 
Institutional Partners of the nossas Crianças network
Adml serviços médicos s/C ltda - instituto rubem Berta • Associação Comercial 
de são Paulo – ACsP • CA technologies • Cartoon netwok  • Castelo Alimentos 
s.A • Chaim Produções ltda  • Diorama Produções e eventos • Fundação Abiótica 
pelo direito de enxergar direito • Fundação Bienal • Fundação osesp • Imo - 
instituto de moléstias oculares dr. Virgílio Centurion • instituto ABAd e tenda 
Atacadista • instituto Callis • Klin Produtos infantis ltda. • Marcus Vinicius Casa 
de Cinema e televisão • movimento solidário sul América • Nestlé Brasil • Reckitt 
Benckiser • rede extra de supermercados • rede moviecom  • Shopping raposo 
tavares • sondas supermercados • Teatro Bradesco • Vira Festa shows e eventos
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Programa Criança com Todos os Seus Direitos/ 
Criança com todos os seus Direitos Program

Patrocinador Máster/ Chief sponsor 
Comissão europeia

Colaboradores/ Collaborators
Bank of America • Reckitt Benckiser • Ted Kalborg

Apoios Institucionais/ Institutional suporter 
Associação Civil de Articulação para Cidadania (ACAri) • Campanha latino 
Americana pelo direito à educação • Campanha nacional pelo direito à 
educação • Centro de Cultura luiz Freire (CClF) • Centro dom helder Câmara 
de estudos e Ação social (CendheC) • Centro nordestino de medicina 
Popular (CnmP) • International Child development Programme (iCdP)

Parceiros Institucionais/ Institutional Partners
Programa mãe Coruja • Universidade Federal do Vale do são Francisco

Projeto É de Direito, Proteção e Justiça para Crianças, 
Adolescentes e Jovens/ Projeto É de Direito, Proteção e Justiça 
para Crianças, Adolescentes e Jovens Project

Patrocinador Máster/ Chief sponsor 
Comissão europeia

Apoios Institucionais/ Institutional suporter
Centro dom helder Câmara de estudos e Ação social (CendheC) • 
Conselho estadual de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente 
de Pernambuco(CedCA/Pe) • Escola de Conselhos de Pernambuco • 
Universidade Federal rural de Pernambuco 

Parceiro Institucional/ Institutional Partner
Prefeitura do recife 

EMERGêNCIA/ eMeRgenCy

Patrocinadores/ sponsors
Bayer • Comissão europeia – eCho • Deutsche Bank • Hewlett Packard • 
Rio tinto

Parceiros Institucionais / Institutional Partners 
Bagulhadores do mió • CAre • Prefeitura de nova Friburgo • Prefeitura de 
Petrópolis • Prefeitura de teresópolis 
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Av. Santo Amaro, 1386 - 1º andar - Vila nova Conceição
CEP 04506-001 - São Paulo/SP - 55 11 3848-8799

www.fundabrinq.org.br
www.facebook.com/fundabrinq
www.twitter.com/fundacaoabrinq


