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Apresentação
A Associação PiPA é uma organização social sem fins lucrativos com o objetivo de
promover o protagonismo de crianças e adolescentes, atuando a favor da justiça social
nas esferas do brincar, da cultura, das artes e da educação não formal.

Missão
Promover o protagonismo de crianças e adolescentes, atuando a favor da justiça
social nas esferas do brincar, da cultura, das artes e da educação não formal.

Visão
Crianças e adolescentes com princípios de autonomia e cidadania, sendo sujeitos
políticos, capazes de mudar sua realidade e contribuindo para melhoria da sua
comunidade.

Valores
Relacionamento: as transformações individuais e coletivas acontecem por meio do
vínculo gerado ou fortalecido no encontro entre pessoas.
Autonomia: formação de sujeitos conscientes de si e de sua integração com
o mundo, que se desenvolvem e contribuem com o seu território, promovendo a
libertação das diversas formas de opressão.
Transparência: todo recurso deve ser honrado em sua aplicação, com ética de
responsabilização na tomada de decisões e apresentação de dados abertos na
prestação de contas.
Equidade: as diversidades são percebidas como potência e as diferenças
reconhecidas por meio da empatia, atuando para a redução das desigualdades
socioeconômicas e das discriminações de gênero, raça e regionalidade.
Desenvolvimento Sustentável: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
– Agenda 2030, são encarados como prioritários para a realização dos projetos,
considerando-se sempre a especificidade local.

3

Onde estamos?
O escritório da Associação PiPA fica no bairro Jardim Peri, Distrito Cachoeirinha. Neste
local ocorrem muitos de seus projetos, principalmente aqueles voltados para crianças,
mas também, por meio de parcerias, outros projetos acontecem no Distrito Brasilândia.
Ambos distritos encontram-se à borda da Serra Cantareira, na Zona Norte da cidade de
São Paulo, sendo adjacentes um ao outro, conforme apresenta o mapa a seguir:

No que se refere à vulnerabilidade social, segundo o IPVS¹ (Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – Desigualdade Social e Pobreza), estes territórios foram
classificados como Grupo 5: Vulnerabilidade Alta e Grupo 6: Vulnerabilidade Muito Alta
- a escala vai de 1 - baixíssima vulnerabilidade a 6 - vulnerabilidade muito alta (a maior
para áreas urbanas).
Outros índices importantes levantados pelo Mapa da Desigualdade 2020², são:
- Gravidez na adolescência - em que é considerado o percentual de nascidos vivos cujas
mães tinham 19 anos ou menos, sobre o total de nascidos vivos de mães residentes
nos distritos - o Distrito Brasilândia apresenta o 6º maior índice entre os 96 distritos da
Cidade de São Paulo e o Distrito Cachoeirinha está no 12º lugar de maior índice de
gravidez na adolescência.
- Homicídio de Jovens - em que é analisado o coeficiente de mortalidade de homicídio
de pessoas residentes de 15 a 29 anos - o Distrito da Brasilândia ocupa o 3º maior
índice de homicídio de Jovens e o Distrito Cachoeirinha ocupa o 13º lugar, entre os 96
distritos.
¹ http://ipvs.seade.gov.br/view/pdf/ipvs/metodologia.pdf - Acessado em 01/03/2021.
² https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-TABELAS-1.pdf
- Acessado em 25/01/2021.
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- Domicílios em favelas - em que é apresentada a relação de domicílios em favelas em
relação ao total de domicílios - o Distrito Brasilândia ocupa o 6º lugar em maior índice e
o Distrito Cachoeirinha ocupa o 11º lugar, entre os 96 distritos.
- Idade média ao morrer - utiliza dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
com a média de idade (em anos) em que as pessoas morreram (de acordo com o local
de residência), por distrito - na cidade de São Paulo o melhor índice é no Distrito Jardim
Paulista, onde a idade média ao morrer é de 81,5 anos. Já o Distrito de Cachoeirinha
apresenta a média de 63,8 anos e o Distrito da Brasilândia apresenta a média de 60,5
anos. Uma diferença de 21 anos de vida em relação ao melhor índice por distrito em
São Paulo.

Impacto Social
A Associação PiPA está alinhada ao movimento global das organizações interessadas
na aplicação da Agenda 2030 da ONU, nas comunidades vulneráveis, com vistas ao
alcance efetivo dos compromissos assumidos pelos países signatários dos ODS
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que destacam o desenvolvimento
sustentável, a redução da pobreza e da desigualdade e a promoção da justiça.
Os projetos realizados contribuem principalmente para o alcance das metas:
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Nossos Círculos de
Engajamento

Peripécias: Atendimento prioritário a crianças em situação de muito alta vulnerabilidade
social, com atividades voltadas para o seu desenvolvimento integral com ênfase na
educação, no brincar e na cultura.
Local: Jardim Peri.
Preparando o Futuro: Preparação de adolescentes em situação de alta e muito alta
vulnerabilidade social para o ingresso em escolas técnicas de nível médio, auxílio e
acompanhamento de seu desenvolvimento e de seu projeto de vida.
Local: Brasilândia.
Gestão: Garantia da execução do planejamento estratégico da organização, bem como
a realização de sua missão.

Obs.: As atividades planejadas para o ano de 2020 foram realizadas normalmente até o dia 13/03/2020.
Após essa data foram suspensas por conta da chegada da pandemia e pode-se dizer que praticamente
tudo o que tinha sido planejado precisou passar por modificações. Iniciou-se, então, um estudo sobre as
novas necessidades e todos os projetos foram redesenhados e as ações adaptadas a este novo cenário.
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Círculo Peripécias Perfil do Público
Atendido³
•
•
•
•
•
•

49 crianças com idade entre 2 e 15 anos, todas moradoras da Comunidade Futuro
Melhor ou da Comunidade do Sapo;
Média de 5 pessoas por casa;
Média de cômodos por casa (exceto banheiro): 2,5 cômodos (de 2 a 3 cômodos);
37% das moradias são de madeira / 63% das moradia são de alvenaria;
65% das crianças são negras (pardas e pretas) / 35% das crianças são brancas;
57% das crianças são do sexo masculino / 43% das crianças são do sexo feminino.

Renda total familiar das crianças atendidas:
De 2 a 2,5 Salários Mínimos
20%

De 0 a 1 Salários Mínimos
80%

Atividades desenvolvidas de janeiro a dezembro
de 2020
Período Pré-Quarentena
Projeto “Dia do Brincar”
Espaço lúdico no qual as crianças brincam
livremente ou a partir de orientações
previamente elaboradas, explorando a
criatividade nas brincadeiras tradicionais.
Em fevereiro, foi realizado 1 “Dia do
Brincar”.
³ Dados obtidos a partir da inscrição individual de cada criança em 2020, realizada pelo responsável de sua
família.
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Projeto “Dia do Cinema”
Exibição de filmes de diferentes temáticas que
apresentem algum aspecto pedagógico a ser
dialogado em roda de conversa ou com atividades
complementares após o filme.
Em janeiro e fevereiro foram realizados 2 “Dias de
Cinema”.

Projeto “Oﬁcina de Valores e Ética”
Oficina de leitura e desenvolvimento de atividades que permite às crianças reﬂetirem e
desenvolverem os valores: Amizade, Respeito, Igualdade, Direitos Humanos, Cidadania
e Desenvolvimento Sustentável. O espaço em que são realizadas as oficinas conta com
biblioteca ao ar livre, área verde silenciosa e aconchegante com sofás e almofadas.
De janeiro a março, foram realizados 18 dias de oficinas.

Projeto “Horta e Cuidados
com a Terra”
Oficinas com atividades relacionadas ao
tema ambiental incluindo o manejo da
horta comunitária, semear, cuidar, colher e
comer o que a horta produziu contribui para
a vivência das crianças com algo muito
esquecido nas regiões urbanas.

Projeto “Educa ViVA”

Em janeiro e fevereiro, foram realizados 5
dias de oficinas.

Projeto que nasceu em 2019 com a constatação de que crianças com idade entre 8 e 13
anos, já tendo passado da idade comum de alfabetização, não estavam alfabetizadas.
O projeto promove aulas de alfabetização e princípios matemáticos para crianças
nestas condições com atendimento individualizado ou, quando a formação de pequenos
grupos colabora para o seu desenvolvimento, assim é feito.
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A partir do projeto piloto realizado em 2019, houve uma ampliação para atender
um número maior de crianças. Tendo sido cadastradas mais de 30 pessoas para o
voluntariado. Foram realizadas reuniões presenciais e planejamento para o atendimento
durante o ano todo. O início do projeto estava previsto para o dia 28/03, porém, ele foi
suspenso por conta da pandemia e remodelado para atender às novas necessidades.

Período Quarentena
Diante do novo cenário, foram realizadas ações emergenciais de abril a setembro de
enfrentamentoaos efeitos causados pela pandemia do COVID-19:
- Entrega de 228 kits de higiene na comunidade;

- Confecção e entrega de 350 máscaras de tecido;
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- Entrega de 580 máscaras descartáveis;
- Realização de duas iniciativas de sensibilização sobre a importância do isolamento
social com utilização de carro de som, entrega de máscaras, colagem de cartazes e
diálogos;

- Entrega de 150 cestas de alimentos diversificados: legumes, frutas, proteína, ovos e
leite para complemento da alimentação, uma vez que muitas famílias relataram terem a
cesta básica, porém com falta destes itens citados.
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Projeto “Educa ViVA” (novo)
Em paralelo a este atendimento emergencial citado anteriormente, foi dado foco
ao redesenho do projeto Educa ViVA. Verificou-se que nenhuma das crianças
acompanhadas pelo PiPA estavam realizando as atividades escolares, inclusive as
já alfabetizadas, o que dificultaria o retorno às aulas. Os motivos verificados para a
não realização das atividades foram diversos: falta de equipamento, falta de internet,
ausência de espaço adequado para o estudo ou de algum acompanhante para dar o
apoio necessário à realização das atividades.
Diante dessa nova necessidade, o PiPA realizou uma campanha de arrecadação de
tablets e notebooks usados e, com o apoio de parceiros que cuidaram da parte técnica
dos equipamentos, foi possível disponibilizar 15 equipamentos para o uso.

A partir de então, o projeto foi remodelado para inclusão destas crianças em atendimento
semipresencial, no qual elas vão à Casa PiPA, utilizam os equipamentos e internet
disponíveis e são atendidas virtualmente por educadoras e educadores voluntários. O
projeto promove, por meio dos encontros virtuais e presenciais, aulas de alfabetização
e princípios matemáticos para crianças não alfabetizadas e reforço escolar para as
crianças que têm apresentado dificuldades de aprendizagem e/ou estão sem acesso a
conteúdo escolar durante o período de pandemia.
O projeto Educa ViVA iniciou no novo modelo em meados de agosto com:
- Avaliação e apoio psicopedagógico: é realizada entrevista inicial com os responsáveis
pela criança e avaliação psicopedagógica com cada uma delas. Após avaliação são
realizadas atividades para auxiliar o desenvolvimento cognitivo aos sábados. Os
atendimentos são de uma hora e meia com dupla ou trio de crianças.
- Aulas virtuais e semipresenciais: com a participação de voluntários atendendo as
crianças com 2 aulas semanais de 1 hora.
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Projeto “Dia de Cinema”
Foi realizado o último Dia de Cinema, com distanciamento, máscara, aferição de
temperatura e álcool em gel.
Foram duas sessões, cada uma teve vídeo infantil sobre o COVID, apresentação do
vídeo feito pelas crianças e dois episódios de desenhos. As crianças entenderam e
respeitaram as novas regras estabelecidas.
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Círculo Preparando
o Futuro
Período Pré-Quarentena
Assessoria, matrículas, acompanhamento - Após o período de provas dos adolescentes
para ingresso nas escolas técnicas inicia-se um novo desafio, pois, é necessário possuir
todos os documentos no momento da matrícula quando saem os resultados. Assim,
oram dadas orientações às 88 famílias dos adolescentes que chegaram ao final do
curso em 2019,.com o acompanhamento de perto e assessoria às 36 famílias dos
adolescentes que passaram nas provas das ETECs, a fim de minimizar dificuldades no
momento do ingresso.
Cursinho - Projeto anual para adolescentes moradores da Brasilândia e estudantes de
escolas públicas que até 2019 contava com o seguinte formato de realização: 32 aulas
preparatórias para as provas de vestibulinho nos meses de abril a novembro, visando o
ingresso em escolas técnicas no ensino médio ou cursos técnicos integrados ao ensino
médio, sendo dada ênfase na prova das Escolas Técnicas Estaduais - ETECs. Além de
uma série de atividades extras que visavam ampliar as oportunidades dos adolescentes
como saídas culturais, visitas técnicas às escolas, simulados, encontros vocacionais.
Este projeto estava pronto para passar por uma expansão, com capacidade de
atendimento ampliada de 100 para 140 adolescentes. Haviam sido recrutados mais
professores voluntários, equipe administrativa, equipe de atividades extras e de
comunicação. Porém, no primeiro dia das inscrições, foi recebido o comunicado da
escola parceira no qual era informado que todas as atividades estavam suspensas
devido à pandemia do COVID-19. O projeto foi, então, interrompido e iniciou-se um
processo de redesenho total do projeto que era o principal deste círculo. Os outros
projetos eram correlatos a este e também foram modificados e/ou adaptados.
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Período Quarentena
Parcerias
Logo no início da pandemia, mesmo com a ciência de que nem todas as pessoas teriam
acesso à internet, surgiram algumas possibilidades de inserção dos adolescentes exalunos ou familiares em alguns cursos e oportunidades virtuais. Foram, então, firmadas
as seguintes parcerias:

English For Everyone - No início de abril o projeto English For Everyone passou a
atender 26 ex alunos ou familiares que passaram a estudar inglês semanalmente, de
forma gratuita, com nativos ou moradores de países de língua inglesa por meio de aulas
virtuais em que a conversação é priorizada sem perder de vista a leitura e a escrita.

Curseria - Em agosto a empresa de cursos on line Curseria. Por meio do seu programa
Inserção, que visa a inclusão social, disponibiliza cursos gratuitos às organizações
sociais parceiras.
Atuação
Diante do novo cenário, em vista que nem mesmo a inscrição dos adolescentes de
2020 havia sido feita, foi preciso redesenhar os projetos do círculo por meio de diversas
reuniões de avaliação, planejamento e execução:
Redesenho do Cursinho Popular Preparando o Futuro - O desenho a seguir foi concebido
para adaptar o modelo de aulas presenciais para aulas semipresenciais, com o uso
intenso de tecnologia, mas sem tirar a participação importante do ser humano. Esse
modelo é a estruturação inicial e será implementado no ano de 2021.
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Apesar de não estarem listados neste desenho acima, os projetos “Encontro Vocacional”,
“Saídas Culturais”, “Visitas Técnicas”, “Dia das Profissões” e “Simulados”, que também
não puderam ser realizados em 2020 por serem atividades que geram aglomerações,
ainda continuam compondo a gama de projetos do Círculo Preparando o Futuro e, tão
breve seja possível, ocorrerão.
Já o curso de “Orientação Vocacional” que acontecia somente para uma parcela dos
alunos, até 2019, também foi remodelado e passou a integrar o ciclo formativo de todos
os adolescentes, auxiliando na escolha de qual caminho o estudante do último ano do
Ensino Fundamental II poderá escolher para seguir seus estudos.
Auxílio para vestibulinho - Mesmo ser ter realizado inscrições, o Preparando o Futuro
acompanhou alguns adolescentes durante o ano, que chegaram por indicação de exalunos ou pelas escolas parceiras e realizou plantão para auxiliar os adolescentes e
seus responsáveis nas inscrições para as ETECs, bem como orientação sobre quais
cursos ou escolas tentarem entrar.
Outro projeto foi criado:
“Redes Comunitárias” - implantará pelo menos uma rede comunitária de wifi numa parte
do território de abrangência, visando oferecer para os adolescentes a possibilidade de
acesso aos conteúdos de maneira que não sejam consumidos os dados de internet.
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Círculo Gestão
Reuniões - A Associação PiPA procura basear sua governança e tomada de decisões
por meio dos conceitos da Sociocracia, que é fundamentada na compreensão do
poder compartilhado, onde as necessidades de todos os integrantes são levadas em
consideração, garantindo a equivalência das vozes sem comprometer a eficácia das
ações. Autonomia e autoridade são distribuídas de maneira dinâmica nas áreas da
organização em que o poder pode melhor servir o propósito comum (www.sociocracia.
org.br).
De fevereiro a dezembro, foram realizadas 21 reuniões de gestão com a participação da
Diretoria, Conselho Fiscal e convidados que passaram a integrar a gestão.
Novo Logo - Foi lançado o novo logo da Associação PiPA, trazendo ainda mais a intenção
de valorização da cultura brasileira bem como de trabalhar em rede pela construção de
um país menos desigual.

Brechó Alinhavo Social - Este projeto busca levantar recursos financeiros com a venda
de peças novas e semi-novas. Uma maneira de alinhavar consumo consciente à causa
social.
Acesse no Instagram: @alinhavo.brechosocial
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Bazar - Em dezembro foram realizados dois bazares com entrada controlada atendendo
às normas sanitárias.

Assembleia Geral - Em novembro foi realizada a Assembleia Geral Ordinária com
participação presencial e on-line dos associados e convidados, comemorando também
o aniversário de 2 anos de fundação do PiPA.
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Relatório Financeiro
RECEITA - SINTÉTICO
Círculo

Saldo 2019

Receita 2020

Total

Associação PIPA

R$ 3.804,83

R$ 60.829,04

R$ 64.633,87

Peripécias

R$ 1.044,53

R$ 11.533,40

R$ 12.577,93

Preparando o Futuro

R$ 6.487,66

R$ 31.567,07

R$ 38.054,73

Total

R$ 11.337,02

R$ 103.929,51

R$ 115.266,53

DESPESAS - SINTÉTICO
DESPESAS - TOTAL POR CÍRCULO

Total

Associação PIPA

R$ 43.761,72

Peripécias

R$ 9.924,87

Preparando o Futuro

R$ 21.047,76

Total

R$ 74.734,35

RESUMO FINANCEIRO 2020
Círculos

Saldo 2019

Receita 2020

Total

Despesa
2020

Saldo 2020

Associação
PIPA

R$ 3.804,83

R$ 60.829,04

R$ 64.633,87

R$ 43.761,72

R$ 20.872,15

Peripécias

R$ 1.044,53

R$ 11.533,40

R$ 12.577,93

R$ 9.924,87

R$ 2.653,06

Preparando o
Futuro

R$ 6.487,66

R$ 31.567,07

R$ 38.054,73

R$ 21.047,76

R$ 17.006,97

Total

R$ 11.337,02

R$ 103.929,51

R$ 115.266,53

R$ 74.734,35

R$ 40.532,18

RECEITA - ANALÍTICO
Receita por Financiador

Total

Bazar

R$ 7.545,21

Brechó Alinhavo

R$ 418,00

Campanha Pontual - O Sonho saiu da quarentena

R$ 26.347,30

Campanha Pontual - ENFRENTE Novo Futuro

R$ 2.110,00

Campanha Recorrente

R$ 12.333,62

Conta Santander

R$ 0,20

Nossas Causas - CaFé

R$ 483,00
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Pessoa Física - Associação PIPA

R$ 17.447,47

Pessoa Física - Não Identificado

R$ 1.431,00

Pessoa Física - Preparando o Futuro

R$ 1.071,20

Presente do Bem - Visão Mundial

R$ 2.742,51

Rede Ibab Solidária

R$ 32.000,00

Total

R$ 103.929,51

TRABALHO VOLUNTÁRIO
Horas de Trabalho Voluntário convertido em Reais (R$)
Círculo

Projeto

Valor

Associação Pipa

Associação Pipa

R$ 26.537,00

Bazar

R$ 2.544,00

Situação Emergencial COVID19

R$ 6.947,33

Brechó Alinhavo

R$ 736,00

Peripécias

R$ 4.066,67

Dia de Brincar

R$ 885,00

Dia do Cinema

R$ 2.063,34

Oficina de valores e Ética

R$ 860,00

Horta e cuidados c/ Terra

R$ 245,00

Educa Viva

R$ 3.300,00

Preparando o Futuro

R$ 1.158,00

Matéria em Ação

R$ 16,00

Cursinho

R$ 13.855,00

Peripécias

Preparando o Futuro

Total

R$ 63.213,34

Voluntariado e
Recursos Humanos
O PiPA, durante o ano de 2020, contou com 79 voluntários e 3 prestadores de serviços
via MEI.
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Para isso, criou-se um programa de voluntariado, que contou com uma reunião de
integração a cada semestre para alguns projetos específicos e acompanhamento
individualizado para a adesão de novos voluntários em outros períodos. Foram acolhidos
39 novos voluntários. Ainda que nem todos tenham permanecido, o aumento no número
total de 22 voluntários comparando-se com o ano anterior.
Segue abaixo, as horas de voluntariado realizadas e as horas remuneradas em 2020:
Círculo

Total de
Horas

Nº de
pessoas

Qtd. Horas Voluntárias

Associação Pipa

2275:00

28

Qtd. Horas Voluntárias

Peripécias

954:30

37

Qtd. Horas Voluntárias

Preparando o Futuro

1462:00

56

Total

4691:30

79 *

Qtd. Horas Remuneradas

Associação PIPA

160:00:00

2

Qtd. Horas Remuneradas

Peripécias

436:00:00

2

Total

596:00

3 **

* 36 voluntários atuando em mais de um círculo
** 1 pessoa remunerada atuando nos dois círculos

Mobilização, atuação em Rede, Advocacy e Parcerias em 2020
- Parceria com Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel José Hermínio
Rodrigues - Realizada reunião em fevereiro para solicitação de uso da escola aos
sábados para realização do cursinho presencial (posteriormente suspensa devido à
pandemia).
- Apoio à UBS Vila Dionísia - Realização de campanha de vacinação em 10/07/20 nas
dependências do PiPA.

- Participação do Fórum Regional de Defesa dos Direitos Humanos da Criança e
Adolescente – Cachoeirinha nas reuniões mensais, atuação na Comissão Executiva e
nos grupos de trabalho;
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- Articulação com Defensoria Pública, LabCidades, BrCidades, Observatório de
Remoções, Associação de Moradia Futuro Melhor e participação de reuniões que
discutem tanto a remoção de casas no território de atuação, como o projeto de PPP
(Parceria Público Privada) de habitação em andamento e que ameaça a remoção de
milhares de famílias sem nenhum tipo de contrapartida ou proposta digna. Além disso,
houve a participação na ação de contagem dos moradores.

Parcerias

Capacitação/Atualização/Participação em 2020
A seguir estão elencadas as principais formações em que um ou mais integrantes do
PiPA participaram, de modo a contribuir no desenvolvimento da organização como um
todo.
- 30/03/20 - Rede Ibab Solidária Encontros na Rede Autoconhecimento e Autoconexão,
com Debora Gaudenci;
- 07/04/20 - Social Docs - Palestra “Storytelling & Propósito”;
- 28/04/20 - Comunicação Não Violenta (Festival da Empatia) - Empatia em contextos
de desigualdades - Silvia Silva e Ualisson Nogueira;
- 18/05/20 - Comunicação Não Violenta (Festival da Empatia) - Comunicação não
violenta com crianças e adolescentes;
- Junho a Julho/2020 - Curso Amplifica 4x4: Google for Education;
- 26/08/20 - Atados - Palestra: Mercado Pago - uma oportunidade para as organizações
do terceiro setor;
- Agosto/20 - Visão Mundial - Juntos Pelas Crianças participação em 3 dias;
- Agosto a Setembro/2020 - FAAP - Diversas aulas e exercícios relacionados à
comunicação e marketing;
- Agosto/20 - Escola Aberta do Terceiro Setor - Agente de Captação de Recursos (40
horas);
- 04/09/20 - Adesampa - Escrita de Projetos Culturais e Sociais;
- Dezembro/20 - Gestão de Projetos e Programas Sociais Ink Inspira com certificação
Project D Pro pela APMG International.
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Agradecimentos
Este foi um ano de grandes desafios, não apenas para o PiPA, mas, para todos nós.
As dores causadas por tantas vidas perdidas são incalculáveis, e a preocupação com
o aumento da desigualdade social que já tem dado sinais na região em que o PiPA
atua Mesmo com as doações e ações emergenciais, a crise ainda irá se agravar nos
próximos meses com o fim dos auxílios emergenciais e se manterá por um período mais
longo do que o período de pandemia, pois a reconstrução sempre é mais demorada do
que a demolição. Ainda assim, o PiPA seguirá com a mesma missão de atuar a favor da
justiça social, para que mais crianças e adolescentes tenham sua vida transformada,
com mais dignidade e qualidade.
O PiPA continuará dando seus pequenos, porém firmes, vôos.
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