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O  InCEC  promove  ações  e  subsidia  projetos
que  pulverizam  sua  visão  de  transformar  e
alcançar  pessoas  em  todas  as  suas  esferas
de  desenvolvimento ,  seja  na  área
educacional ,  sócio  assistencial ,  cultural  ou
artíst ica .

Dessa  maneira ,  o  Instituto  possui  frentes  de
ação  em  cada  um  desses  campos  sociais ,

buscando  parcerias ,  criando  pontes  e  se
envolvendo  com  setores  que  fortaleçam  sua
ação  e  projetos  por  meio  de  recursos
materiais  ou  humanos .

O InCEC
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PROVER  O  DESENVOLVIMENTO  EDUCACIONAL ,

SÓCIO  ASSISTENCIAL ,  CULTURAL  E  ARTÍSTICO
ALICERÇADO  NOS  PRINCÍPIOS  CRISTÃOS  PARA
DESENVOLVIMENTO  DO  SER  HUMANO  E  DA
SOCIEDADE .

Missão

Visão
COOPERAR  PARA  A  FORMAÇÃO  DE  UMA
GERAÇÃO  DE  CIDADÃOS ,  QUE  EXERÇAM
LIDERANÇA  TRANSFORMACIONAL  ONDE
ESTIVEREM .

Valores
FORTALECIMENTO  DOS  VÍNCULOS  FAMILIARES        

SINALIZAÇÃO  DO  REINO  DE  DEUS  

COMPROMISSO  COM  O  POBRE  E  VULNERÁVEL        

RELACIONAMENTOS  TRANSFORMADORES     

INTEGRIDADE

EXCELÊNCIA

TRANSPARÊNCIA
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Somos  uma  instituição  de  portas  abertas .  Nosso  jeito  de
ser  e  fazer  as  coisas  por  aqui  passam  por  princípios
claros  e  inegociáveis ,  como :  transparência ,  integração ,

responsividade ,  criatividade  participativa  e  l iberdade
para  agir .

Buscamos  fazer  o  que  fazemos  através  de  uma
governança  humana  e  eficaz ,  baseada  em  informações
claras  e  precisas  e  com  participação  cidadã .

Assim ,  o  InCEC  busca  através  de  seus  programas  e
projetos ,  promover  o  engajamento  em  prol  da
cidadania ,  para  que  seus  colaboradores  e  atendidos
sejam  protagonistas  de  novas  ações  e  polít icas  públicas
para  o  bem  do  ser  humano  e  seu  meio .

Gestão
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Diretoria
Paulo Sergio Falçarella
PRESIDENTE

Tarcísio Morais
1º SECRETÁRIO

Luciano Soares Lopes
1º TESOUREIRO

Helcio Honda

VICE PRESIDENTE

Alexandre Teixeira
Cavalcanti

2º TESOUREIRO

Merilynn Gonzalez
2º SECRETÁRIO
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Mensagem do 
Presidente
Quando sonhamos com o InCEC, nosso coração aqueceu
e di latou de uma forma incompreensível .  Nosso o lhar fo i
ampl iado e nos v imos sendo lançados em desaf ios que
jamais t ínhamos pensado enfrentar.  Para uma
inst i tu ição que se propõe a formar gerações de
cidadãos protagonistas de sua própr ia h istór ia e que
promovam transformação no mundo, entendemos que
tais  desaf ios estavam nos colocando à prova para que
pudéssemos ter a v ivência necessár ia,  como equipe
gestora e formadora,  de uma cultura que traz o Reino
de Deus através dos pr incípios ét icos e morais  nele
preconizados:  just iça,  paz e a legr ia.  Entendemos que
exist imos com um propósito div ino e tudo o que somos,
temos e fazemos deve estar subordinado ao que a
sabedoria das Escr i turas nos ensinam. Em uma frase:
Espir i tual idade Emocionalmente Saudável .
Tudo aqui  no Incec deve promover a cultura da paz.  

PENSE GRANDE
COMECE
PEQUENO
FAÇA LOGO.

Através de relacionamentos sadios,  que respeitem as diferenças e promovam o
desenvolvimento do próximo, acreditamos que o lugar onde este c idadão de paz est iver,  
será um lugar melhor,  e poderá ser chamado de Terr i tór io de Paz.  Nossa grat idão a Deus
que nos dá a oportunidade de vivermos uma vida com propósito e aos nossos muitos
colaboradores,  que voluntar iamente tem doado a s i  mesmos em pr imeiro lugar,  e também
parte dos seus bens e r iquezas para que a nossa missão seja bem-sucedida.  O ano de
2019 fo i  um bom ano.  Que o Senhor nos dê graça para mais um ano de avanços e
conquistas,  conf irmando a obra das nossas mãos.  À Ele seja a glór ia e o louvor!
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7.586
Atendimentos ano

Conta de Novo
4%

Refúgio
73%

aM'ai
 17%

Bora Criança
6%

6



Pessoas
Atendidas

Bora Criança
19%

555 aM'ai
19%

Conta de Novo
57%

Refúgio
21%
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Dados
Demográficos
Sexo

Faixa Etária

Religião

Estado Civil
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Refúgio

Atendimentos
5568
Pessoas Atendidas
116
Voluntários Envolvidos
35

Oferecemos acolhimento aos estrangeiros
em situação de refúgio, asilo, exílio,

imigrantes ou sem pátria. Trabalhamos
pela efetiva integração destas pessoas,
tornando favorável o seu ingresso e
adaptação ao contexto social, cultural, e
econômico nacional.

Em parceria com a Cáritas Arquidiocesana
de São Paulo, desenvolve ações
sistemáticas de integração para
assimilação da língua, códigos e hábitos
culturais locais. Atua também na proteção
e defesa dos direitos humanos e sociais
desta população instalada na capital
paulista.
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Conta de Novo
O Projeto Conta de Novo de Apoio e

Orientação à Adoção, busca influenciar e

direcionar pessoas interessadas no

processo adotivo, quebrando paradigmas

e desmistificando o medo e o preconceito

que envolvem o tema.

Executa estas ações através de palestras

com profissionais na área da Saúde,

Direito e Serviço Social, que orientam os

diferentes aspectos que envolvem, em

especial, os interesses da criança e do

adolescente .

Encoraja a construção de famílias através

dos laços de afeto.

Pessoas Atendidas
320
Voluntários Envolvidos
10
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Bora Criança
Projeto que mobiliza jovens e adultos

cristãos, para visitas em abrigos infantis,

levando amor, fé e esperança para estas

crianças e jovens, buscando oferecer ações

afetivas, para que elas alcancem uma vida

positiva. Desenvolvemos um programa

que trabalha com meninos e meninas na

faixa etária de 13 a 17 anos e 11 meses, com

o objetivo de envisiona-los e empodera-los

para que se tornem cidadãos

emocionalmente saudáveis e

espiritualmente maduros.

Através de visitas semanais aos Saicas, a

equipe desenvolve uma programação

especialmente preparada para cada faixa

etária.

Atendimentos
450
Pessoas Atendidas
15
Voluntários Envolvidos
11
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Casa da Família
A Casa da Família nasceu com a visão de

fortalecer os vínculos familiares, para que

cada pessoa tenha relacionamentos

saudáveis. Atendendo o individuo para

diminuir o sofrimento psíquico, aumentar

a autoestima e fortalece-lo no

enfrentamento de suas dificuldades.

O Programa oferece psicoterapia, terapia

sistêmica, psicopedagogia e avaliação

psiquiátrica, através de profissionais

voluntários, plenamente capacitados para

as mais diversas demandas.

Programa existente desde 2006, Em 2019,

migrou sua estrutura do InCEC.

Projeto em

Reestruturação

Voluntários

20
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Amai

Atendimentos
1248
Pessoas Atendidas
104
Voluntários Envolvidos
10

Programa que tem  por objetivo promover uma

gestação responsável e saudável para gestantes

de baixa renda, realizado em treze encontros

semanais  às segundas-feiras, onde diferentes

temas pertinentes ao momento de gestação e

maternidade são abordados e discutidos com

as participantes. Entre eles:  A importância do

Pré-Natal, Nutrição da Mãe, Planejamento

Familiar, A Importância do Aleitamento

Materno, Aspectos Psicológicos da Gravidez.

Buscamos alcançar a valorização desta pessoa,

como mulher, mãe, esposa, resgatando

autoestima, incentivando-a nos estudos,

desenvolvendo aptidões para técnicas

artesanais  e/ou moda, beleza e culinária,

proporcionando  uma melhor qualidade de

vida para ela e para seus filhos.

O aM'ai busca a reintegração desta gestante no

mercado de trabalho, através de oficinas de

capacitação e geração de renda, permitindo

assim, um auxílio no sustento da família e com

a preocupação de mantermos esta mãe mais

tempo em casa com seus filhos.
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Hambúrguer
do Bem

A hamburgueria Estella

Burguer, doou a matéria

prima para 300

hambúrgueres. O InCEC

promoveu uma grande festa

para arrecadação de fundos 

InCEC de Portas

Abertas

Evento para divulgação do
InCEC e todos os seus
projetos. Um dia memorável
em nossa história.

Captação de

Recursos

O InCEC desenvolve diversas
atividades para captação de
recursos, como festas, venda
de produtos (livraria) e etc. 

Semana do

Empreendedor

Sebrae
Na parceria estabelecida com
o Sebrae, tivemos uma
semana de Workshop's sobre
empreendedorismo, aberto
ao  público.
Realizamos também o
programa Mil Mulheres com o
apoio da IBP Vila São José.

Eventos
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Finanças
Receitas   R$ 995.925,32

Despesas  R$  988.318,39
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Custo dos
Projetos
Projeto

Refúgio 
Amai
Conta de Novo
Bora
Casa da Família
Totais
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Custo Fixo

 R$ 150.561,65 
 R$  75.280,82 
 R$    15.683,51 
 R$    6.273,40 
 R$        -   
 R$ 247.799,38

Custo Variável

 R$ 65.980,80 
 R$   6.089,65 
 R$       -   
 R$       -   
 R$       -   
 R$ 72.070,45

Custo Total

R$ 216.542,45 
R$   81.370,47 
R$    15.683,51 
R$    6.273,40 
R$        -   
R$  319.869,83

Atendimentos

5568
1248
  320
  450
      0
7586



Parceiros
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Juntos, somos 
mais fortes
UM  DIA  VAMOS   

OLHAR  PARA  TRÁS  

E  VER  QUE  OS

PROBLEMAS  ERAM ,  

NA  VERDADE ,  OS 
DEGRAUS 
QUE NOS 
LEVARAM 
À VITÓRIA.

“Da multidão dos que creram era

um o coração e a alma.

Ninguém considerava

exclusivamente sua nem uma das

coisas que possuía; tudo,

porém, lhes era comum.” 

Atos 4:32 ARA.
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