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Quando encontrar este 
símbolo no texto, você  
pode acessar o site  
www.oficinaliberancas.com.
br>>Guia da Cidadania  
para obter mais informações 
sobre o assunto.

O que é o Guia da Cidadania? 
O Guia da Cidadania de São José dos Campos é uma publicação que se 
propõe a auxiliar o cidadão, de forma prática, no conhecimento de seus direitos 
e deveres, contribuindo para o exercício da cidadania. Sua primeira edição foi 
lançada na Oficina Lideranças 2011 e teve como foco as atividades e os serviços 
prestados pelo governo local (primeiro setor). O Guia foi distribuído para os 
participantes da Oficina Lideranças e posteriormente em instituições como o 
Senac, além de ter sido disponibilizado na internet.

Em 2012, a Signi e a Ambiente-se apresentam a 2ª edição do Guia da Cidadania, 
que aborda as atividades do Terceiro Setor (organizações não governamentais 
e sem fins lucrativos) e traz uma lista atualizada das entidades atuantes em São 
José dos Campos. O Guia da Cidadania – Terceiro Setor será lançado na OL 2012 
e posteriormente será distribuído para as instituições parceiras, além de também 
estar disponibilizado na internet no site www.oficinaliderancas.com.br.
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O que é o Terceiro Setor?
O termo “Terceiro Setor” vem ganhando destaque no 

Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos. Você já 

parou para pensar no significado dessa expressão? 

Ela foi criada nos Estados Unidos na década de 1970, 

partindo da ideia de que, além do Estado (primeiro 

setor, o Governo) e iniciativa privada (segundo setor, 

as empresas), há um outro espaço composto por 

organizações que trabalham em prol do atendimento 

das necessidades coletivas da sociedade em diversas 

áreas: assistência social, arte, cultura, saúde, educação, 

meio ambiente, esporte, defesa dos animais, entre 

outras.

O conceito de Terceiro Setor remete a uma ideia de 

corresponsabilidade e complementaridade das ações 

do Governo e das empresas, visando sempre ao bem 

comum. As organizações que não são nem governo 

nem empresa têm características próprias. Elas são 

formalmente constituídas, mantêm gestão própria, 

não têm fins lucrativos e possuem algum tipo de mão 

de obra voluntária.

No Brasil, as entidades do Terceiro Setor são 

chamadas genericamente de organizações não 

governamentais, ou ONGs, uma sigla que certamente 

você já ouviu falar. As ONGs começaram a ganhar 

força no nosso país depois da ditadura militar. No final 

dos anos 1980, a discussão sobre a necessidade de se 

promover transformações sociais que fossem além do 

assistencialismo e atendessem às reais necessidades 

da população se intensificaram, mostrando a 

importância da atuação e do papel do Terceiro Setor.

4



5

Segundo dados da Abong – Associação Brasileira 

de Organizações Não Governamentais, em 2005 já 

existiam cerca de 340 mil ONGs no Brasil – certamente, 

esse número hoje deve ser muito maior. Em termos 

jurídicos, as ONGs são constituídas como Associações 

e Fundações. Em linhas gerais, a diferença entre os dois 

é a detenção de um patrimônio. Associação é uma 

ONG criada por um grupo de pessoas que partilham 

ideias e unem esforços com um objetivo, sem fins 

lucrativos. Já Fundação é uma ONG composta pela 

organização de um patrimônio, destacado pelo seu 

fundador para uma finalidade específica. O patrimônio 

é gerido por curadores, pois a fundação não tem 

proprietário, nem titular, nem sócios.

Além disso, as Associações e Fundações podem 

obter alguns títulos e certificados apropriados à 

execução de suas atividades de acordo com a área de 

atuação. Estes podem trazer benefícios como isenção 

de impostos e possibilidade de receber doações 

do governo, além de servirem para comprovar a 

idoneidade da ONG. Com os certificados, as entidades 

ganham credibilidade e isso pode facilitar o trabalho 

de atrair investimentos e de captação de recursos. 
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Títulos e certificados
Oscip – As Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público precisam ter por objetivo social 

pelo menos uma das finalidades previstas no artigo 

3º da Lei 9.790/99, que cria as Oscips, e prestar 

serviços gratuitos. As Oscips podem celebrar termos 

de parceria com o setor público.

OS – As Organizações Sociais são uma figura jurídica 

criada pela Lei 9.637/98, definindo entidades criadas 

a partir da transferência de atividades exercidas pelo 

Estado para a esfera pública não estatal e que obtêm 

autorização legislativa para celebrar contrato de 

gestão com o Poder Executivo. 

Cebas – A Certificação de Entidade Beneficente 

de Assistência Social pode ser concedida às ONGs 

que prestem serviços nas áreas de assistência 

social, saúde ou educação. Ela prevê a isenção da 

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), 

COFINS (Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social), PIS/PASEP (Programa de 

Integração Social/ Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público), e a parte patronal 

da contribuição previdenciária sobre a folha de 

pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social).

Certificado de Utilidade Pública Federal – Esse 

certificado é um dos requisitos exigidos para requerer 

ao INSS a isenção da quota patronal. Ele também 

permite que a entidade forneça um recibo dedutível 

em Imposto de Renda às pessoas jurídicas doadoras 

de benefícios e possibilita receber doações da União 

e receitas das loterias federais, além da realização 
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de sorteios. Também é requisito para pedido de 

certificado de Cebas. Podem requerê-lo as entidades 

que promovem a educação ou exercem atividade de 

pesquisa científica, cultural, artística ou filantrópica.

Certificado de Utilidade Pública Estadual – 

Requisito exigido pela Lei 2.574/80, de São Paulo, 

para requerer ao INSS a isenção da quota patronal, 

do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores), e que reconhece a 

idoneidade da entidade no âmbito estadual. 

Certificado de Utilidade Pública Municipal 
– Traz como benefícios o reconhecimento da 

idoneidade da associação e a isenção do IPTU 

(Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana), do ISS (Imposto 

sobre Serviços) e de tarifas públicas nos 

municípios onde serviços como água 

e luz não foram privatizados. Instrui, 

em conjunto com outros documentos, 

o pedido de isenção da quota patronal 

(INSS). Em São José dos Campos, os 

interessados devem preencher os requisitos 

da Lei Municipal 3.628/87 e fazer o  

pedido a um vereador.
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Papo-cidadão
Mais um sábado que Jorge visitou a comadre Cristina  
para colocar o papo em dia e tomar um café fresquinho. 
E, dessa vez, Cristina parecia estar bem empolgada para 
contar uma novidade para o compadre.

- Oi, Jorge! Não via mesmo a hora de você chegar para 
contar as novidades.

- O que aconteceu, mulher?! Não te via com uma cara tão 
boa assim desde a última quermesse da Igreja.

- Pois é... então...ontem a Mercedes, da associação de 
moradores, me chamou para assistir a um teatro das crianças 
na escola e foi muito legal. E você não sabe: conheci o Pedro!

- Que Pedro, mulher?!

- O Pedro da ONG Arte para Todos, aqui do bairro. Não lembra?

- Ah tá, aquele rapaz que é todo empolgado e vive falando 
que é importante juntar forças, fazer parcerias, se mobilizar 
para ver as mudanças...

- Este, ele nasceu aqui no bairro e sempre foi ligado em teatro. 
Aí acabou indo para a capital para estudar 

e virou ator. Quando voltou, como muitas 
crianças tinham vontade de saber mais sobre 
teatro, música, ele resolveu dar aulas para elas 
depois da escola.

- Sim... e aí ele acabou montando a ONG para 
fazer atividades de artes com as crianças.

- Pois é, pra dizer a verdade, eu não 
sei ainda direito o que significa essa 

tal de ONG. Só sei que o teatro das 
crianças foi muito divertido e ao 
mesmo tempo passou um monte de 

informações sobre meio ambiente, 
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lixo na rua, desperdício de água...

- É, Cristina. Lembra que a gente fez toda aquela pesquisa sobre 
a Prefeitura, nossos direitos e deveres, exercício da cidadania? 
Então, de uns anos pra cá as pessoas perceberam que algumas 
coisas não eram só papel do Governo, que também poderiam 
contribuir e somar esforços para resolver um problema. Aí 
pensam numa forma de fazer, se juntam e montam uma ONG.

- Entendi... o Pedro me apresentou mesmo uns amigos dele 
da capital que ajudaram no teatro das crianças na escola. 
Mas o que significa essa palavra ONG?

- Significa Organização Não Governamental.

- Como é?!

- É uma organização de pessoas que não é ligada ao Governo, 
e também não é uma empresa. E seu objetivo é desenvolver 
ações para o bem comum. Quer dizer, não querem vender 
alguma coisa e ter lucro ou ganhar dinheiro com isso. Eles têm 
uma ideia pra melhorar o mundo e se unem para colocá-la em 
prática. E isso pode ser com saúde, educação, e até unindo 
dois assuntos, como artes e proteção do meio ambiente....

- Sei, como o Pedro e seus amigos fizeram com as crianças, 
e ainda divertiram as famílias e o pessoal da escola que 
assistiram ao teatro.

- É... essas ONGs têm um papel muito importante, 
e podem colaborar muito para a melhoria da 
comunidade. Só te confesso que não sei direito 
se qualquer um pode montar uma ONG .

- Não seja por isso, compadre. 
Vamos dar uma pesquisada no 
computador e quem sabe também 
não conversamos com o Pedro para 
saber mais a respeito. Gostei mesmo 
do rapaz...

- Sei... você está muito empolgada 
com o Pedro e com toda essa história 
de ONG, hein? Vamos pesquisar...
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10 passos para se abrir uma ONG

1  Defina os objetivos sociais (áreas de atuação da ONG).

2  Convide as pessoas para compor a diretoria e 
serem membros.

3 Estabeleça objetivos claros.

4 Defina o local da sede (pode ser uma residência).

5  Escreva o estatuto social. Esse documento deve ser elaborado, idealmente, 
com o suporte de um advogado com experiência na área, que conhece o que 
deve conter no texto de um estatuto para não oferecer impedimentos futuros 
para a realização das atividades.

6  Promova uma assembleia geral para aprovar o estatuto e eleger a 
diretoria da entidade.

7  Registre tudo o que foi decidido na assembleia em uma Ata.

8  Registre o Estatuto Social e a Ata, rubricados por um advogado, em um 
Cartório.

9  Procure um contador para dar entrada no CGC (CNPJ) – o cadastro  
do Ministério da Fazenda e a inscrição estadual da ONG. Isso possibilita  
a captação de recursos, abertura de conta bancária, locação de um  
imóvel, etc.

10  Solicite junto aos órgãos públicos responsáveis (o advogado e contador 
podem dar esta orientação) os títulos e certificações mais adequados à 
natureza do trabalho da ONG, para usufruir dos benefícios de isenção de 
impostos e parcerias que podem ser estabelecidas em cada categoria.

Como abrir uma ONG 
Antes de se criar uma ONG, o grupo deve ter muito claro as metas que quer 
alcançar e a maneira como isso será feito. A criação de uma ONG ganha sentido 
se ela é consequência de uma mobilização social já existente. Às vezes, vale a 
pena ajudar alguma associação que já atua em seu bairro ou cidade, em vez 
de criar uma nova. Mas se você e seu grupo desejam levar adiante seu projeto 
social, devem seguir alguns passos.

ALUGA-SE
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ALUGA-SE

- É, compadre, parece que não é tão simples assim montar 
uma ONG. Ainda não entendi direito qual é a diferença de 
Fundação, Associação, Oscip...

- Ah, Cristina, é muito detalhe mesmo, mas acho que é só 
uma questão de estudar mais um pouco e procurar ajuda de 
quem tem mais experiência para entender.

- Então, ainda tem esse negócio de estatuto social, titulações, 
ata... sei não, Jorge... será que isso é para o nosso bico?

- Claro que é, mulher! Não vê que o Pedro está 
conseguindo fazer? E além do mais, aquele site deixou 
bem claro que precisa de ajuda de um advogado para 
fazer as coisas direitinho. Esse advogado, com certeza, 
explica tudo e ajuda a organizar a documentação toda 
que precisa.

- Precisa também da ajuda de um contador, né? Posso 
até conversar com a Mercedes, acho que o marido dela é 
contador...

- Sim, comadre. Mas, antes de chamar um contador, 
acho que precisa juntar um grupo de pessoas que 
estejam com a mesma vontade de fazer as coisas, que 
pensem muito igual.

- Como assim?

- Pelo que entendi, uma ONG é montada porque tem 
uma causa. Por exemplo, o Pedro e seus amigos do teatro 
viram que as crianças aqui do bairro tinham interesse 
em artes, e que se dessem aulas de teatro para ela depois 

Cristina e Jorge não perderam um segundo sequer e 
ficaram um tempão na internet pesquisando tudo o que 
podiam sobre ONGs. Leram um pouco sobre um termo 
chamado Terceiro Setor e conversaram sobre a importância 
do papel das ONGs na sociedade. E viram também que as 
entidades podem ter diferentes classificações, dependendo 
dos seus objetivos e de sua área de atuação.
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da escola, isso poderia ser muito bom para elas, e para  
o bairro.

- Ah tá... entendi. Não adianta então entender tudo  
da papelada, conversar com o advogado, com o 
contador se quem está montando a ONG não sabe 
direito o que fazer.

- Acho que é por aí sim. Precisa de uma motivação, acreditar 
em uma atividade que vai ajudar a melhorar a vida das 
pessoas. Como o Pedro mesmo...

- Ah, o Pedro... esse menino vale ouro, Jorge. Ele é 
tão inteligente e empolgado que dá gosto de ver ele 
trabalhando. Mas será que ele consegue fazer isso tudo 
sozinho?

- Claro que não! Não vê que tem os amigos dele 
também? Com certeza, todos eles têm a mesma 
empolgação.

- É, mas eu tenho mais uma dúvida, Jorge. Esse pessoal 
todo tem um salário? Precisa de dinheiro para fazer essas 
atividades com as crianças? Quem ajuda?

- Ih, comadre, acho que sim. Mas aí precisamos 
pesquisar mais para entender como funciona.
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10 passos para a boa administração financeira e 
contábil da ONG

1  Manter arquivado e atualizado um livro de receitas e 
despesas.

2  Guardar, por até seis anos, todas as notas fiscais e 
recibos de pagamento, doações, etc.

3 Anualmente, fazer um balanço de receitas e despesas.

4  Manter um contador responsável (com registro) para 
verificação e assinatura de documentos.

5 Abrir uma conta bancária em nome da ONG.

6 Pagar em dia contribuições e encargos sociais.

7  Tirar certidões negativas de INSS, FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço), Receita Federal e 
Estadual.

8 Registrar todos os funcionários.

9  Se trabalhar com voluntários, procure orientações 
de seu contador para formalizá-los.

10  Não misturar despesas pessoais dos membros da 
Diretoria com as da ONG.

Como administrar uma ONG 
A boa administração de uma organização é fundamental para que 
ela cumpra seus objetivos e possa crescer. Como os recursos 
muitas vezes são escassos, é fundamental investir em 
planejamento, organização e fiscalização das atividades. Uma 
ONG bem conduzida e com transparência em suas práticas 
ganha credibilidade e abre portas para eventuais parceiros. 

Uma questão importante que deve ser considerada é planejar 
sempre uma verba para gestão e manutenção da entidade. 
Em outras palavras, a ONG não deve pensar por projetos 
apenas. É imprescindível, para dar um caráter profissional 
e de sustentabilidade, também avaliar o direcionamento de 
uma verba para sua gestão. 
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Como captar recursos e como divulgar uma ONG
As ONGs podem obter recursos de formas variadas, de venda de produtos, organização 

de eventos, contratos de prestação de serviços, até doações, patrocínios, subvenções 

e auxílios. É muito importante que a captação de recursos esteja prevista no 

planejamento, pois é ela que dará sustentabilidade tanto para a gestão da ONG como 

para a execução dos projetos. Ou seja, é preciso ter claro quanta verba é necessária para 

as ações e identificar as formas mais adequadas de buscar esse recurso.

O suporte financeiro só é possível com transparência de informações, de forma a 

sensibilizar um possível parceiro a apoiar sua causa e também prestar conta de suas 

ações para a sociedade. E para ser transparente, é necessário também que a ONG 

tenha um plano estruturado de divulgação do seu trabalho.

A divulgação é uma atividade estratégica, mas, muitas vezes, é deixada de lado pela 

falta de tempo e pessoal. Idealmente, as ações de comunicação devem estar no 

planejamento e ser destacada uma pessoa exclusiva para ficar responsável. Hoje em 

dia, com o avanço da internet e das redes sociais, é possível ter um alcance muito 

grande de divulgação por custos reduzidos.

Uma ONG pode ter lucro? Ela pode  
remunerar dirigentes e funcionários?
Se uma ONG tiver sobra de dinheiro, ele deve ser reinvestido em projetos 
ou na aquisição de patrimônio. Esta sobra nunca pode ser dividida 
entre ou membros ou associados, pois caracteriza lucro. 
Se a ONG fechar, todo o dinheiro deve ser doado a uma 
associação sem fins lucrativos. 

Apesar de não haver impedimento legal para a 
remuneração de dirigentes, o Poder Público impõe 
algumas limitações. A entidade poderá perder alguns 
benefícios fiscais, como a imunidade ou isenção ao Imposto de 
Renda, condicionados pela Receita Federal à não remuneração dos 
dirigentes (com exceção das Oscips).

Uma ONG contrata funcionários como qualquer outra empresa. Ela 
pode ter voluntários, que devem assinar uma declaração de que estão 
trabalhando e abriram mão de seu salário.
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- Então, Cristina, pelo que estamos vendo, não adianta 
acreditar em alguma coisa, ter vontade de fazer se não 
pensar em como viabilizar isso.

- Via o quê?!

- Viabilizar, tornar alguma coisa possível de ser feita.

- Então, você está falando de dinheiro, né? Quem paga para 
fazer isso tudo...

- É, dinheiro e organização. Porque, às vezes, você pode 
realizar as coisas também com a ajuda de parcerias, de 
voluntários...

- Mas peraí, para eu entender: não precisa de dinheiro então?

- Precisa, sim, comadre. Aí tem aquela coisa chamada 
captação de recursos, que é quando você procura uma 
empresa para patrocinar, ou pessoas que possam fazer 
doações. Mas, dependendo do projeto da ONG, uma parte 
das atividades pode ser feita com parceiros, que podem ser 
outras ONGs, empresas, pessoas voluntárias... De repente, eles 
não dão dinheiro, mas podem doar materiais, serviços...

- Ah tá, tem essa coisa de projeto também. Acho que é lá que a 
ONG coloca tudo o que precisa para, como é, vi-a-bi-li-zar tudo...

- Isso! Tem que planejar e colocar tudo no papel direitinho, para 
ver o que precisa para tornar o trabalho possível de ser feito.

- É, mas pelo que estou vendo, não se vai a lugar nenhum 
sozinho, né? Ou você precisa arrumar quem vai dar o 
dinheiro ou contar com a parceria de outras ONGs, de 
pessoas, de empresas... Vi mesmo que no teatro lá na escola 

Fim de papo
Jorge e Cristina continuaram a pesquisar e viram que 
têm duas palavras-chave para um grupo de pessoas 
que tem uma causa e está pensando em abrir uma ONG: 
planejamento e parceria.
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tinha uma faixa de agradecimento ao armarinho São 
Francisco. E o Pedro também agradeceu muito à diretora da 
escola por ter cedido a quadra para montar o teatro...

- É por aí mesmo, Cristina. E acho que hoje, com toda essa 
história da internet, do Facebook, deve até ser mais fácil divulgar 
o que a ONG está querendo fazer e achar esses parceiros. E do 
jeito que o Pedro parece ser organizado, tudo desse teatro na 
escola devia estar direitinho organizado no projeto. Por isso que 
a ONG dele conseguiu fazer, e que foi um sucesso...

- Com certeza, compadre. Precisamos qualquer dia desses 
conversar com o Pedro para ele nos contar mais sobre 
como organiza essa ONG dele. Dá até vontade de entrar e 
colaborar, né?

- Dá mesmo...Quem sabe, comadre, não montamos a nossa 
ONG também um dia. Sempre tive vontade de fazer algo a 
mais pela nossa comunidade. E pelo que vimos, é possível...

- Sim, basta a gente ter vontade, juntar um grupo, se 
organizar e seguir em frente! Como o Pedro...

- Ah, esse Pedro te empolgou mesmo em mulher. Tô de olho, 
hein (rsrsrsrs)...
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SErviçO:

Lista das entidades do Terceiro Setor – ONGs de São José dos Campos

O Guia da Cidadania apresenta uma lista das ONGs que têm sede na cidade de São José 
dos Campos. Esta lista teve como fonte a Prefeitura da cidade e a Rede Social de São José 
dos Campos. Caso você queira atualizar algum dado ou incluir uma entidade que tenha 
ficado de fora, é só fazer contato com nossa equipe para atualização na versão digital da 
publicação que está disponibilizada na internet – www.oficinaliderancas.com.br

No site, você também pode acessar a listagem completa das associações de 
moradores de bairros da cidade de São José dos Campos.

Associação Ágape para Educação Especial
Rua Clóvis Bevilacqua, 868 // Jd Esplanada // CEP 12242-790
Telefones: 3931.5722 // 3341.5722 
E-mail: agapespecial@yahoo.com.br // Site: www.agape-sjc.org.br

Associação Atlético D. Pedro i    (Área de atuação: Escolinha de Futebol)
Rua Adalvaci Vieira dos Santos Oliveira, 175 - D. Pedro I // CEP 12232-660
Telefone: 3903.2509
E-mail: aadp1social@hotmail.com

Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo André Pusplatais (ABAP) 
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 8333 // Vila Betânia // CEP 12245-615
Telefone: 3923.1544
E-mail: contato@abapsjc.org.br // Site: abapsjc.org.br/blog/

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua Padre Cícero Romão Batista, 190 // Jardim São José I // CEP 12248-628
Telefone: 3902.2754 
E-mail: sosamlirios@yahoo.com.br // Site: www.aadasjc.org

Associação Brasil Esporte e Educação (ABrEED)    // Projeto Social

Avenida Shishima Hifumi, 2726 B // CEP 12244-000
Telefone: 3949.1776
E-mail: abreed@abreed.com.br // Site: www.abreed.com.br

Associação Clube da Criança e do Adolescente (Clubeca)
Rua Nicolau Galhardo, 293 - Campos de São José // CEP 12226-500
Telefones: 3902.5355 // 9171.6839 
E-mail: clubecasjc@gmail.com // Site: www.clubeca.org.br
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Associação Cristã de Moços (ACM)
Rua José Alves dos Santos, 172 // Jardim Satélite // CEP 12230-300
Telefone: 3935.2000
Site: acmspsaojosedoscampos.blogspot.com.br

Associação Cristã Educacional “Meu Segundo Lar”    // Creche

Rua Clementino Rodrigues Simões, 1.305 // Residencial Galo Branco // CEP 12247-490
Telefone: 3905.1368
E-mail: meusegundolar@ig.com.br // Site: www.acemeusegundolar.com.br

Associação Cristã Estância de Luz    // Sócioeducativo para crianças

Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, 1.915 (fundos) // Bairro dos Freitas
CEP 12214-420 // Telefones: 3948.1100 // 3948.1754
E-mail: acelsjc@yahoo.com.br

Associação Cultural e Ecológica Celebração ao renascimento das Artes - 
Celebreiros
Praça Floripes Bicudo Martins, 71 // Jd Esplanada // CEP 12242-471
Telefone: 9768.9071
E-mail: contato@celebreiros.org.br // Site: www.celebreiros.org.br

Associação Curso vencedor (Casd vestibulares)    // Educação

Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 // Floradas de São José // CEP 12230-084
Telefone: 3934.9386
E-mail: mkt@casdvest.org.br // Site: www.casdvest.org.br

Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo (AADA) 
Rua Fagundes Varela, 71 // Jardim Maringá // CEP 12245-530
Telefone: 3943.4729 
E-mail: contato@aadasjc.org

Associação de Apoio aos Fissurados Labio-Palatais (AAFLAP)    // Assistencial

Rua Alfredo Vieira de Moura, 41 // Vila Adyana // CEP 12243-770 
Telefones: 3942.5059 // 3942.6533 
E-mail: aaf lapsjc@yahoo.com.br

Associação de Apoio e Assistência à Mulher (AAMU)
Av. Carlos Nunes de Paula, 1172 // Jardim Imperial // CEP 12234-000 
Telefones: 3966.2823 // 3021.0708
E-mail: aamu@terra.com.br // administração@aamu.org.br // Site: www.aamu.org.br
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Associação de Combate às Drogas (ACOD)    // Combate às drogas

Rua das Orquídeas, 204 // Jardim Motorama
Telefone 3942-3742
E-mail: associaçãoacod@gmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em risco (APAr)    // Crianças 
e Adolescentes

Rua Coronel José Monteiro, 428 (fundos) // Centro // CEP 12210-140
Telefone: 3302.8347 // E-mail: aparsjc@itelefonica.com.br

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
Av. Ouro Fino, 480 // Bosque dos Eucaliptos // CEP 12233-400
Telefones: 3936.2084 // 3916-3446
E-mail: apaesjcampos@uol.com.br

Associação Educacional infantil Santa rita    // Creche

Rua Serra Dourada, 135 // Altos de Santana // CEP 12214-130
Telefones: 3911.6549 // 3911.0275
E-mail: bruno_galindo@yahoo.com.br // Site: assantarita.blogspot.com.br

Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-Te-vi
Avenida São José, 420 // Jardim Bela Vista // CEP 12209-010
Telefone: 3922.7492
E-mail: administracao@associacaobemtevi.org.br // Site: www.associacaobemtevi.org.br

Associação Joseense de Ação Social (AJAS)
Rua Carlos Nunes de Paula, 1542 // Jardim Imperial // CEP 12234-0000
Telefone: 3903.3931
E-mail: ajas@ajas.org.br // Site: www.ajas.org.br

Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salete
Rua Edilson Sabino dos Santos, 520 // Conjunto D. Pedro I // CEP 12232 - 610
Telefone: 3966.1899
Site: www.larsalette.org.br

Associação Maternal Espírita (AME)    // Assistencial

Rua Oscar Straus, 344/350 // Bosque dos Eucaliptos // CEP 12233-790
Telefones: 3936.1625 // 3917.1316
E-mail: amenossacreche@bol.com.br // Site: www.amenossacreche.org
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Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados (AMCAN)   // Famílias 
Carentes

Rua Guararapes, 511 // Monte Castelo // CEP 12215-250
Telefones: 3921.0180 // 3923.3256
E-mail: amcan.secretaria@terra.com.br

Associação Mutirão Popular de São José dos Campos (AMP)
Praça Monsenhor Ascânio Brandão, 01 // Jardim São Dimas // CEP 12245-440
Telefones: 3904.1111 // 3922.0543 
E-mail: mutiraopopular@gmail.com

Associação Nossa Casa de Acolhida    // Sócioeducativo

Av. Rui Barbosa, 124 // Centro // CEP 12209-000
Telefones: 3941.4767 // 3911.1793
E-mail: nossocontato@casadeacolhida.org.br

Associação Obra Social e Assistencial Magnificat    // Assistencial

Praça Antilhas, 55 // Vila Rubi // CEP 12245-571
Telefones: 3923.6631// 3944.1633
E-mail: contato@commagnificat.com.br // Site: www.commagnificat.com.br

Associação Obra Social e Assistencial Magnificat    // Assistencial

Av. João Rodolfo Castelli, 2947 // Pernambucano // CEP 12228-250
Telefones: 3944.1633 // 3944.5291
E-mail: contato@commagnificat.com.br // Site: www.commagnificat.com.br

Associação para Síndrome de Down (ASiN) 
Rua Santarém, 900 // Pq. Industrial // CEP 12235-550
Telefones: 3937.8412 // 3931.3509
E-mail: contato@asin.org.br

Associação para valorização de Pessoas com Deficiência (AvAPE)    // Deficientes

Rua Euclides Miragaia, 508 // Centro // CEP 12245-820
Telefone: 3942.4944 
E-mail: unidade.sjccampos@avape.org.br // Site: www.avape.org.br

Associação para valorização de Pessoas com Deficiência (AvAPE)    // Deficientes

Rua Machado Sidney, 145 // Centro // CEP 12245-650 
Telefone: 3909.8700
E-mail: unidade.integrasjc@avape.org.br // Site: www.avape.org.br
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Associação Portal da Comunidade (APC)    // Farmácia Comunitária / Ecoterapia

Rua Rui Barbosa, 3371 / 3375 // CEP 12212-372
Telefone: 3019.3304
E-mail: rita_felicio@yahoo.com.br

Associação Projeto Cuidando do Amanhã (PrOCA) 
Rua Estônia, 381 // Vila Letônia // CEP 12231-160
Telefone: 3021.5114
E-mail: procasocial@ig.com.br

Biblioteca Solidária 
Rua Quinze de Novembro, 50 // Centro (São Francisco Xavier) // CEP 12249-000
Telefone: 3926.1651
E-mail: biblisolidaria@gmail.com

Casa de Apoio ao Paciente Oncológico (Casa recomeço) 
Rua Dr. Mario Sampaio Martins, 296 // Jardim São Dimas // CEP 12245-100
Telefones: 3942.8584 // 3913.0252
E-mail: casa.recomeco@hotmail.com.br

Casa de Oração Amor e Luz (COAL)
Rua Adolpho Goll, 22 // Jardim Juliana // CEP 12236-840
Telefone: 3939.2437 
E-mail: coalsocial@gmail.com.br // Site: www.coalsjc.org.br

Casa de Oração Missionários da Luz 
Rua Yamaguti, 50 // Jardim Oriente // CEP 12236-080
Telefone: 3931.7457 
E-mail: faleconosco@missionariosdaluz.com.br // Site: www.missionariosdaluz.com.br

Casa de repouso e Apoio Geriátrico “vó Laura”    // Idosos

Rua Aníbal Molina, 43 // Eugênio de Melo // CEP 12247-150
Telefone: 3905.1324
E-mail: volaura@ig.com.br // Site: www.volaura.com.br

Centro Dandara de Promotoras Legais Populares
Rua Álvares de Azevedo, 24 // Jd Maringá // CEP 12245-494
Telefone: 3204.4508 // E-mail: centrodandara@centrodandara.org.br
E-mail: centrodandara@terra.com.br // Site: www.centrodandara.org.br

21



Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé (CASEPAFE)     
// Serviço Social

Rodovia Monteiro Lobato, 3080 // Buquirinha // CEP 12213-840 
Telefone: 3948.1458 
E-mail: plantaonorte@yahoo.com.br

Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé (CASEPAFE) 
Rua A, 126 // Santa Hermínia // CEP 12226-838
Telefone: 3907.3967 // 3907.9939
E-mail: socialdeplantao@yahoo.com.br

Centro de Assistência Social Evangélico Palavra da Fé (CASEPAFE) 
Rua Raul Franco Martins, 616 // Vila São Benedito // CEP 12227-050
Telefone: 3923.1702
E-mail: casepafegranja@hotmail.com

Centro de Atividade para Terceira idade (CATivA)    // Idosos

Avenida Adhemar de Barros, 884 (fundos) // Vila Adyanna // CEP 12245-010
Telefone: 3922.7544
E-mail: cativasjc@ig.com.br; cativasjc@hotmail.com

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente “Jair Jesuíno 
Trindade” de São José dos Campos e região (CEDECA) 
Rua Tenente Manoel Pedro de Carvalho, 36 // Centro // CEP 12209-060
Telefone: 3921.0971 // 3921.3462 // E-mail: cedeca@gmail.com

Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP)
Av. Olivo Gomes, 100 // Parque da Cidade, Santana // CEP: 12211-115
Telefone: 3924.2318 // 3924.7354
E-mail: culturapopularcecp@yahoo.com.br // Site: www.cecpdesaojose.blogspot.com

Centro de Prevenção e reabilitação de Deficiência da visão (Próvisão)
Av. Andrômeda, 3061 // Bosque dos Eucaliptos // CEP: 12233-000
Telefone: 3919.3200 // 3916.5334 
E-mail: contato@hospitalprovisao.org.br // Site: www.hospitalprovisao.org.br/

Centro Educacional Fonte de vida
Rua Madre Paula de São José, 330 // Vila Ema // CEP: 12243-010
Telefone: 3911.5005
E-mail: fdavida@ig.com.br // Site: www.centroeducacionalfvida.com.br
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Centro Promocional de Eugênio de Melo (CEPEM – Creche Girassol)    
(Educação Infantil)
Rua Chico Buquira, 1006 // Residencial Galo Branco // CEP: 12247-550
Telefone: 3905.1952 // E-mail: crechegirassol@ig.com.br

Cia Cultural Bola de Meia 
Rua Porto Príncipe, 40 // Vila Rubi // CEP: 12245-120
Telefone: 3941.9723 
E-mail: ciabolademeia@ciabolademeia.org.br // Site: www.ciabolademeia.org.br

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Avenida dos Evangélicos, 320 // Campo dos Alemães // CEP: 12239-060
Telefone: 3966-1977 // 3903-1275
E-mail: comascampo@hotmail.com // Site: www.comassjc.com

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Rua 21 de Abril, 325 // Eugênio de Melo // CEP: 12247-100
Telefone: 3905.1792
E-mail: comas_eugeniodemelo@hotmail.com // Site: www.comassjc.com

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Rua dos Pedreiros, 237 // Parque Novo Horizonte // CEP: 12225-660
Telefone: 3907.7004
E-mail: comas.novohorizonte@yahoo.com.br // Site: www.comassjc.com

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Rua Carlos Nunes de Paula, 1074 // Jardim Imperial // CEP: 12234-000
Telefone: 3966.4148
E-mail: comas_dompedro@hotmail.com // Site: www.comassjc.com

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Avenida Andrômeda, 3731 // Bosque dos Eucaliptos // CEP: 12230-000
Telefone: 3903.4363 // 3903.4361
E-mail: comas_sul@yahoo.com.br // Site: www.comassjc.com

Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Rua Guararapes, 37 // Monte Castelo // CEP: 12215-250
Telefone: 3911.2907
E-mail: comas_sul@yahoo.com.br // Site: www.comassjc.com
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Comunidade Cristã de Ação Social (COMAS)
Rua Eugênio Bonadio, 63 // Centro // CEP: 12245 - 660 
Telefone: 3922.0903
Site: www.comassjc.com

Cruzada Assistencial Padre João Guimarães (Casa das Meninas e Meninos) 
Rua Clemente Ferreira, 140 // Monte Castelo // CEP: 12215-330
Telefone: 3921.8772 // 3941.5412
E-mail: cruzada.assistencial@terra.com.br

Cruzada Assistencial Padre João Guimarães (Casa dos Bebês)
Rua Santa Catarina, 106 // Vila Maria // CEP: 12209-260
Telefone: 3921.1938
E-mail: casadosbebes@hotmail.com

Eden Lar das Crianças i    // Educação

Avenida dos Estados, 418 // Vila Maria // CEP: 12209-450
Telefone: 3206.8480 // 3206.5780
E-mail: edenlar@terra.com.br // Site: www.edenlar.org.br

Eden Lar das Crianças ii   // Educação

Rua Maricá, 177 // Jardim Satélite // CEP: 12230-100
Telefone: 3931.2636
E-mail: edenlar@terra.com.br // Site: www.edenlar.org.br

Espaço Nossa Âncora (ENA)    // Luto

Rua Monções, 110 // Centro // CEP: 12210-050
Telefone: 3029.6977
E-mail: ancora_presidencia@hotmail.com // Site: www.enasjc.com.br

Família Assistencial a Portadores de Câncer    // Pessoas com Câncer

Rua Letícia, 320 // Jardim Satélite // CEP: 12230-840
Telefone: 3917.3951
E-mail: brunotrazatti@hotmail.com // Site: www.fapc.zip.net

Federação Espírita do Estado de São Paulo    // Educação

Rua Franca, 145 // Bosque dos Eucaliptos // CEP: 12233-520
Telefone: 3936.2393 // 3916.3981
E-mail: feesp@ig.com.br
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Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas)    // Crianças e Adolescentes

Rua Santarém, 560 // Parque Industrial // CEP: 12235-550
Telefone: 3932.0533 // 3939.1180
E-mail: presidencia@fundhas.org.br // Site: www.fundhas.org.br

Grupo de Adolescentes Multiplicadores (GAM) 
Rua Maurício Diamante, 38 // Centro // CEP: 12209-570
Telefone: 3204.3023 // 3204.3024
E-mail: gamrede@yaho.com.br // Site: www.gamrede.org.br

Grupo de Apoio ao indivíduo com Autismo e Afins (GAiA) 
Rua Major José Marioto Ferreira, 96 // Vila Bethânia // CEP: 12245-491
Telefone: 3302.5756
E-mail: gaiasjc@gaiasjc.org.br // Site: www.gaiasjc.org.br

Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) 
Avenida Possidônio José de Freitas, 1200 // Urbanova // CEP: 12244-010
Telefone: 3949.6020
Site: www.gacc.com.br

Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico (GESTO) 
Rua Alípio da Silva Viana, 36 // Centro // CEP: 12209-560
Telefone: 3307.4483
E-mail: gestogrupo@superig.com.br // Site: www.gesto-entidade.com.br

Grupo Espírita Núcleo Chuvas de Estrelas
Rua Maria Júlia Dias Veneziani, 1485 // Chácaras Pousada do Vale // CEP: 12226-731
Telefone: 3902.2403

instituto das Pequenas Missionárias Maria imaculada 
Rua Major Antônio Domingues, 244 // Centro // CEP: 12245-750
Telefone: 3921.3155 // 3797.7500 // E-mail: pmmi.secretaria@pequenasmissionarias.org.br
Site: www.pequenasmissionarias.org.br

instituto Eco Solidário 
Rua Maurício Diamante, 146 // Centro // CEP: 12209-570
Telefone: 3911.8041
Site: www.ecosolidario.org.br
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instituto Ecocultura 
Sem sede fixa
Telefones: 3931.0905 // 3934.8027
Site: www.ecocultura.org.br

instituto Ecológico e de Proteção aos Animais (iEPA)    // Meio Ambiente e 
Proteção Animal

Avenida Cassiano Ricardo, 1594 sala 6 // Jd. Alvorada // CEP: 12240-540
Telefone: 3933.5993
E-mail: iepa@iepa.org.br // Site: www.iepa.org.br

instituto Embraer de Educação e Cultura 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170 // Putim // CEP: 12227-901
Telefones: 3927.5701 // 3927.1000
E-mail: institutoembraer@embraer.com.br // Site: www.institutoembraer.com.br

instituto recriar 
Rua Poncãs, 140 // Chácaras São José // CEP: 12227-550
Telefone: 3204.7222
E-mail: recriar@institutorecriar.org.br // Site: www.institutorecriar.org.br

iPMMi Casa Santa inês    // Creche

Avenida Doutor Nelson D´Avila, 485 // CEP: 12245-030
Telefones: 3921.6215 // 3922.4192
E-mail: casasantaines@ig.com.br

iPMMi Obra de Ação Social Pio Xii (Creche Maria izabel)
Rua São Jorge, 424 // Santana // CEP: 12212-060
Telefone: 3921.6245
E-mail: creche@hpioxii.com.br

iPMMi Obra de Assistência e Promoção rural Cura D´Ars    // Assistencial

Rua Major Antônio Domingues, 244 // Centro // CEP: 12245-750
Telefones: 3941.6895 // 3921.9719
E-mail: escolamadreteresa@yahoo.com

iPMMi Obra Social Pio Xii (recanto São João de Deus) 
Rua Paraguassú, 51 // Santana // CEP: 12212-110
Telefones: 3928.3333 // 3921.6825
E-mail: recanto@hpioxii.com.br
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Movimento vida
Rua Eugênio Bonádio, 89 // Centro // CEP: 12245-660
Telefones: 3307.3780 // 3019.6365
E-mail: movimentovida@hotmail.com // Site: www.movimentovida.com.br

Obra Assistencial e Social Coração Maria Creche rosália J. Scheid    // Crianças 
e Adolescentes

Rua Batatais, 13 // Bosque dos Eucaliptos // CEP: 12233-740
Telefones: 3936.2177 // 3936.1874 // E-mail: oascm@ig.com.br

Obra Social Célio Lemos
Rua Ana Gonçalves Cunha, 30 // Jardim Jussara // CEP: 12215-390
Telefones: 3922.2716 // 3921.6191
E-mail: obraceliolemos@uol.com.br // Site: www.oscl.org.br

Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José 
Rua Anna Ortega Traballi, 08 // Vila São Geraldo // CEP: 12213-215
Telefone: 3921.4364
E-mail: cecoicarmelitas@ig.com.br

Obra Social e Assistencial Nossa Senhora Auxiliadora    // Creche

Rua Renato Alves da Cunha, 290 // Jardim Limoeiro // CEP: 12241-290
Telefones: 3931.6686 // 3937.6167
E-mail: obransaux@diocesesjc.org.br

Obra Social e Assistencial Nossa Senhora do rosário 
Praça Assis Chateaubriand, 279 // Vila Tesouro // CEP: 12221-450
Telefones: 3912.8812 // 3912.3194
E-mail: paroquiarosario@diocesesjc.org.br

Obra Social e Assistencial Padre Bonafé    // Crianças e Adolescentes

Praça Caratinga, 370 // Jardim Ismênia // CEP: 12220-760
Telefone: 3929.4199
E-mail: obrabonafe@hotmail.com

Obra Social e Assistencial Santa inês    // Serviço Social e Atendimento

Rua dos Cirurgiões Dentistas, 610 // Jardim Santa Inês II // CEP: 12248-515
Telefone: 3912.8144
E-mail: osasi86@yahoo.com.br
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Obra Social e Assistencial São Lucas    // Assistência Social

Rua Luiz Monteiro Pinto, 143 // Conjunto 31 de Março // CEP: 12237-240
Telefone: 3931.7446
E-mail: obrasaolucas@terra.com.br

Obra Social Padre Wagner rodolfo da Silva 
Avenida Rui Barbosa, 3439 // Alto da Ponte // CEP: 12212-531
Telefone: 3911.8623
E-mail: obra@ospw.org // Site: www.ospw.org

Obras Assistenciais irmã Clara    // Creche

Avenida Tancredo Neves, 1255 // Jardim Paraíso do Sol // CEP: 12225-000
Telefone: 3907.1089
E-mail: obrairmaclara@hotmail.com

Projeto Aquarela Centro e Projeto Clarear
Avenida Rui Barbosa, 254 // Jardim Bela Vista // CEP: 12209-000
Telefones: 3942.7155 // 3913.2018 // E-mail: coord.aquarela@fundhas.org.br
Site: www.fundhas.org.br/programas/aquarela.php

Projeto Girassol e Projeto refazendo Laços 
Rua Ana Bonádio, 52 // Centro // CEP: 12209-580
Telefone: 3913-1082
E-mail: coord.aquarela@fundhas.org.br

Projeto Koisa de Loko
Estrada Bezerra de Menezes, 700 // Jardim Torrão de Ouro // CEP: 12229-380
Telefone: 3944.9092
E-mail: coord.oficinas@franciscajulia.org.br // Site: www.franciscajulia.org.br

Projeto vencedores (PrOvEN)    // Crianças e Adolescentes

Rua Annibal Lopes Simões, 21 // Parque Interlagos // CEP: 12229-280
Telefone: 3944.2966 // E-mail: projetovencedores@yahoo.com.br
Site: https://sites.google.com/site/projvencedores/

S.O.S. Mulher de São José dos Campos 
Rua Dolzani Ricardo, 69 // Centro // CEP: 12210-110
Telefones: 3923.5258 // 3941.3003
E-mail: sosmulher_sjc@hotmail.com

28



Sanatório Maria imaculada    // Cuidados básicos, alimentação e atendimento de saúde

Rua Major Antônio Domingues, 244 // Centro // CEP: 12245-750
Telefone: 3797.7538 // 3797.7509 // 3797.7500
E-mail: smi@pequenasmissionarias.org.br // Site: www.pequenasmissionarias.org.br

Seara Espírita Bezerra de Menezes    // Creche

Rua Antônio de Paula Ferreira, 106 // Centro // CEP: 12210-020
Telefone: 3943.4342
E-mail: s.analiafranco@uol.com.br

Sociedade Assistência e Cultura S. C. de Jesus (Creche Patronato Nossa 
Senhora Aparecida)    // Atendimento a criancas

Rua Sebastião Hummel, 780 // Centro // CEP: 12210-200
Telefone: 3921.2708 // E-mail: cecoipatronato@yahoo.com.br

Sociedade Beneficente São Mateus 
Rua A, nº 85 // Chácara Primavera I // CEP: 12226-819
Telefone: 3941.1500 // 3907.6600
Site: www.sociedadesaomateus.org.br

Sociedade de Assistência e Cultura Coração de Jesus (Asilo Santo Antonio) 
Rua Coronel José Monteiro, 713 // Centro // CEP: 12210-140
Telefone: 3921.9493
E-mail: asilofsa@redefranciscanas.org

Sociedade Filarmônica Joseense (SOFiJ)
Rua Helena Mascarenhas, 174 // Jardim Bela Vista // CEP: 12209-070
Telefone: 3207.4277
E-mail: oficina.cordas@gmail.com // Site: www.sofij.org.br

Sociedade Holística Humanitária 
Rua Capitão Raul Fagundes, 492 // Monte Castelo // CEP: 12215-030
Telefone: 3942.3658 // 3942.3661
E-mail: contato@sociedadeholistica.org.br // Site: www.sociedadeholistica.org.br

Sorri São José dos Campos 
Rua Ipanema, 101 // Jardim Satélite // CEP: 12230-070
Telefone: 3931.9109
E-mail: sjcampos@sorri.org.br // Site: www.sorri.com.br/sorri_sjcampos

29



Unidade vicentina Promocional (Lar São vicente de Paulo)    // Serviço de 
acolhimento institucional ao idoso

Rua Monteiro Lobato, 95 // Santana // CEP: 12211-430
Telefone: 3921.5085 // 3307.0660 // E-mail: unidadevicentina@ig.com.br

vale verde
Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 149 (Sobrepiso) // Jd São Dimas // CEP: 12245-900
Telefone: 3921.6199
E-mail: comunicacao@valeverde.org.br // Site: www.valeverde.org.br

vila de Assistência e Proteção dos idosos 
Rua Itambé, 306 // Cidade Jardim // CEP: 12230-660
Telefone: 3933.7342 // 3937.1281
E-mail: vapicampos@ig.com.br // Site: www.vapi.robote-ti.com
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Links e contatos úteis

Abong (Organizações em Defesa dos Direitos e Bem Comum) // www.abong.org.br

Associação Brasileira de Captadores de recursos // www.captacao.org

Agência Cultura de Paz // www.agenciaculturadepaz.com.br

Agente Cidadão // www.agentecidadao.com.br

Centro ruth Cardoso // www.centroruthcardoso.org.br

Cultura de Paz // www.culturadepaz.org.br

instituto Brasil voluntário // www.facaparte.org.br

instituto Brasileiro de Advogados do Terceiro Setor // www.ibats.org.br

instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas // www.ibase.br

instituto Norberto Bobbio // www.institutonorbertobobbio.org.br

ONG Brasil // www.ongbrasil.com.br

Portal Terceiro Setor Online // www.terceirosetoronline.com.br

Portal do voluntário // www.portaldovoluntario.org.br

Prêmio Empreendedor Social // www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial

Quem se importa // www.quemseimporta.com.br

rede Brasileira do Terceiro Setor // www.terceirosetor.org.br

rede de informações para o Terceiro Setor // www.rits.org.br

Sindicato das instituições Beneficentes, Filantrópicas e religiosas do Estado de São 
Paulo // www.sinbfir.org.br

Setor 3 // www.setor3.com.br

Wikisocial // www.wikisocial.com.br
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