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COMO CHEGAR

No Metrô Jabaquara, embarque no Trólebus sentido Diadema. 
São cerca de 28 minutos até o Terminal de Diadema. Na 
plataforma D, do Terminal de Diadema, embarque no ônibus 
31D (Vila Paulina) ou 182 (Acampamento dos Engenheiros). 

Este(s) ônibus passa pela Av. Alda, chegando no Eldorado 
passa pelo Parque Ecológico, entra na Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes. A Rua da ACER fica em frente ao Supermercado 
Ricoy (localizado nesta avenida) - porém você não desce ali.

Mais uns 8 minutos, ele sai da Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes, corta o bairro e entra na rua da ACER, já quase em 
frente a entidade, na rua João Antonio de Araújo (a rua da feira 
de Domingo). Porém, tem que descer um ponto antes do 
ônibus entrar na Rua João Antonio de Araújo (na verdade é na 
esquina); em frente ao ponto onde você vai descer tem uma 
escola enorme, colorida, do outro lado da rua (EMEI Hercília). 
O trajeto de ônibus saindo do Terminal de Diadema até a 
ACER leva cerca de 37 minutos.

Via rodovia dos Imigrantes:
Pegar a saída para o Eldorado na altura do Km 20 da rodovia 
dos Imigrantes, sentido Litoral, que é o segundo pedágio. O 
valor é R$ 3,00. Não confundir com a entrada para Diadema, 
que é o primeiro pedágio, a primeira saída. A saída (e o 
pedágio) para o Eldorado fica um pouco depois da saída para 
Diadema (sentido Litoral). Há placas na rodovia que indicam 
claramente a saída para o Eldorado.

Referências para chegar ao espaço 
comunitário ACER (automóvel)

Referências para chegar ao espaço 
comunitário ACER (ônibus): 

https://maps.google.com.br/maps?f=q&source=embed&hl=pt-BR&geocode=&q=Rua+Jo%C3%A3o+Ant%C3%B4nio+de+Ara%C3%BAjo+-+Eldorado,+SP,427&aq=t&sll=-22.546141,-48.635523&sspn=7.119318,10.195313&ie=UTF8&hq=&hnear=Rua+Jo%C3%A3o+Ant%C3%B4nio+de+Ara%C3%BAjo,+427+-+Eldorado,+S%C3%A3o+Paulo,+09972-001&t=m&z=14&ll=-23.722298,-46.622367


BEM VINDO

CONTATO

Fundada em novembro de 1993, a ACER Brasil (Associação de 
Apoio à Criança em Risco) iniciou o seu trabalho com foco na 
recuperação de meninos e meninas de rua na área central de São 
Paulo. Em 2001 a Acer ampliou o trabalho englobando a 
prevenção de migração para as ruas com fundação do Espaço 
Cultural Beija-Flor, quando passou a atender inicialmente 60 
jovens da comunidade da zona sul de Diadema (SP). Em março de 
2003 a instituição transferiu suas atividades para o Espaço 
Comunitário ACER, constituiu uma nova diretoria e presidência e 
passou a atender 530 crianças e adolescentes em duas linhas de 
intervenção: oferta de atividade e acompanhamento social. Ao 
completar 16 anos, a ACER atende mais de três mil crianças, 
adolescentes e adultos com ações que promovem o 
desenvolvimento humano comunitário. 

QUEM SOMOS

ACER Brasil
Associação de Apoio à Criança em Risco 

Rua João Antonio de Araújo, 427, Eldorado
Diadema - SP CEP: 09972-001 

Comunicações - Habib Msallem: 
Telephone: +55(11) 989723114 
Email: habib@acerbrasil.org.br

Secretário Geral - Jonathan Hannay:
+55 11 4049 1888 Cel: +55 11 99305 9998 

jonathan@acerbrasil.org.br



Educação e Cultura

Futebol e Cidadania

Assistência Social

Jovens em AçãoDesenvolvimento Comunitário

O TRABALHO QUE 
REALIZAMOS

A ACER trabalha com foco em programas e 
atividades que fomentam o desenvolvimento 

humano e comunitário. Essas atividades 
estão agrupadas em 5 áreas.

A ACER em parceria com as escolas públicas locais 
oferece aos jovens entre 12 e 16 anos oficinas com 
foco no meio ambiente e educação econômica. Após 
participarem das oficinas, eles elaboram projetos e 
com apoio de um coach colocam em execução. Nos 
últimos 2 anos, 80 jovens desenvolveram seus próprios 
projetos.

Iniciamos o Projeto Futebol e Cidadania em 
Dezembro de 2011 através de uma parceria com 
ABC Trust que propôs um financiamento com 
duração de 3 anos para que pudéssemos iniciar um 
trabalho com esportes que sempre muito 
demandado pela comunidade. O foco nosso é de 
desenvolver esporte educacional e para impacto 
social e trabalhamos hoje com mais de 500 crianças 
e jovens em 4 locais que são cedidos pela Prefeitura 
Municipal de Diadema e que é nosso outro 
principal parceiro.

ACER apoia o desenvolvimento econômico 
sustentável, através da capacitação e treinamento de 
profissionais locais. Temos um fundo de 
financiamento de micro crédito de R$80.000,00, 
operado por um parceiro especialista.

Trabalha exclusivamente com crianças e famílias que 
possuem algum direito violado, oferecendo 
acompanhamento individual e familiar; desenvolve um 
programa de erradicação de trabalho infantil, serviço e 
acompanhamento familiar e subsidio financeiro, a 
colocação de crianças que foram tiradas das próprias 
famílias pelo poder judiciário sob forma de guarda com 
membros da sua família extensa. Em 24 de fevereiro de 
2011 o Família Guardiã se tornou politica pública do 
município de Diadema. 

O Programa Leitura nas Escolas é realizado através de 
adolescentes, que recebem treinamento na ACER para 
fazer mediação de leitura, contação de história e teatro 
de fantoche para crianças do Ensino Fundamental de 8 
escolas públicas da região.



Click nas imagens para 
visualizar  

MÍDIA

https://www.flickr.com/photos/acerbrasil/7401284610/
https://www.youtube.com/watch?v=zLn2I2Ck61k
https://www.youtube.com/watch?v=zLn2I2Ck61k
https://www.youtube.com/watch?v=zLn2I2Ck61k
www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,408623,Comunidade_britanica_em_Sao_Paulo_celebra_casamento_real,408623,7.htm
http://www.dgabc.com.br/Noticia/332363/entidade-promove-inclusao-social
http://www.dgabc.com.br/Noticia/332363/entidade-promove-inclusao-social
https://www.youtube.com/watch?v=ze-Pv_83jvo&list=PL7D84A3815FA666F1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JCuC2n5sZts
http://www.acerbrasil.org.br/arquivos/publicacoes/Livros/Rhea.pdf
http://www.acerbrasil.org.br/arquivos/publicacoes/Livros/Rhea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9j4Zu1ki4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=hbNYTjU__hY&list=PL7D84A3815FA666F1&index=3
http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=27864
http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=27864
http://bandnewstv.band.uol.com.br/noticias/conteudo.asp?ID=644801&tc=brasil-ong-alem%C3%A3-lan%C3%A7a-projeto-social-para-a-copa-no-brasil
http://bandnewstv.band.uol.com.br/noticias/conteudo.asp?ID=644801&tc=brasil-ong-alem%C3%A3-lan%C3%A7a-projeto-social-para-a-copa-no-brasil
http://bandnewstv.band.uol.com.br/noticias/conteudo.asp?ID=644801&tc=brasil-ong-alem%C3%A3-lan%C3%A7a-projeto-social-para-a-copa-no-brasil
http://bandnewstv.band.uol.com.br/noticias/conteudo.asp?ID=644801&tc=brasil-ong-alem%C3%A3-lan%C3%A7a-projeto-social-para-a-copa-no-brasil
http://www.sportanddev.org/?5969/CAC-and-One-World-Futbol-team-up-with-ACER-in-Brazil
http://www.economist.com/blogs/americasview/2010/07/brazils_developing_favelas
https://www.youtube.com/watch?v=xtWZRSZw9jw


INVERNO 2014
Junho e julho de 2014 foram dois grandes meses para o Brasil, quando 
o mundo virou a cabeça para ver quem iria vencer na Copa do Mundo. 
Para a ACER, estes dois meses significou uma multidão de visitas de 
jornalistas a torcedores ingleses e Sua Alteza Real o Príncipe Henry de 
Gales. Abaixo estão alguns links para noticias, vídeos e fotos:

CLIQUE AQUI PARA UMA LISTA COM TODAS NOTICIAS E INFORMAÇÕES.

Príncipe Harry passou uma tarde no ACER conversando com as famílias e as crianças 
envolvidas em nossos projetos. Clique aqui para ver mais fotos do dia.

Visita do Príncipe Harry

A Copa do Mundo

The Prince's speech at an event in São 
Paulo, where he mentions his visit to ACER

Good Morning Britain video featuring the visit 
of 50 England fans

Channel 4 on the World Cup and social problems Brazil faces

A Daily Telegraph report on pre-World Cup sentiments in Eldorado

The Telegraph's coverage of the visit

People magazine's  coverage of the event

The Shirts4São Paulo blog charting the 
campaign and the visit

Visita dos torcedores Ingleses



NOS ENCONTRE 
ONLINE

FACEBOOK 
www.facebook.com/acerbr

FLICKR
www.flickr.com/photos/acerbrasil/sets

WEBSITE 
www.acerbrasil.org.br

TWITTER
www.twitter.com/acerbrasil

YOUTUBE
www.youtube.com/acerbrasil

http://www.youtube.com/acerbrasil
http://www.twitter.com/acerbrasil
http://www.flickr.com/photos/acerbrasil/sets
http://www.facebook.com/acerbr
http://www.acerbrasil.org.br


Ficaremos muito felizes com a sua visita e com a 
possibilidade de apresentarmos os projetos e 
atividades desenvolvidas na ACER. Buscando 
recebê-lo de forma organizada e prática, seria 
importante que você nos indicasse qual área você 
teria maior interesse em conhecer. Dessa forma 
podemos nos preparar para a sua chegada e garantir 
uma visita adaptada as suas necessidades. É 
importante considerar que não há atividades 
esportivas aos domingos e segundas-feiras. Para 
mais informações sobre horário de funcionamento, 
por favor consulte o nosso site e não hesite em 
contactar-nos se você tiver alguma dúvida. Além 
disso, pedimos que todos os jornalistas leiam nossa 
Política de Proteção à Criança AQUI e que após a 
sua chegada na ACER, preencha o Anexo 7, 
requerendo Autorização para Uso de Imagem.

ACER’s Catalyst project supports sustainable 
economic development through job training 
and research and coaching for local business 
people and groups. �is includes partnerships 
for micro �nance and a social incubator building 
independent non-governmental organisations. 

ACER’s social programme, known as NAS o�ers 
counselling to families torn apart by poverty 
and violence to break this cycle. ACER works to 
eradicate child labour and o�ers individual 
family support and guidance. �e Family 
Guardian programme provides support and 
�nancial assistance to the extended family of 
children who have been removed from their 
immediate families by the courts.

SUA VISITA

http://www.acerbrasil.org.br/ppc.html
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