
  

A arte que faz a diferença 

 



 

 

Solidariedança é uma associação sem fins lucrativos que tem 
como missão a inclusão sociocultural.  

 

Fundada em 2008, é referência no trabalho de popularização 
da arte e inclusão sociocultural, tem o maior grupo de dança em 
cadeira de rodas do país, com a excelência reconhecida pelos títulos 
de Utilidade Pública Municipal, Utilidade Pública Estadual, CRCE, 
Conselho Municipal da Assistência Social (COMAS) e Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

 

Ponto de Cultura da Cidade de São Paulo, o Solidariedança é 
berço de talentos e uma janela para a vida, abrindo possibilidades e 
ultrapassando as fronteiras do preconceito e das impossibilidades. 

 

Nossa instituição atende em média 500 pessoas anualmente 
com e sem deficiência, com a proposta de trabalhar as diferenças 
pela mistura e experimentação pacífica e solidária, transformando 
impossibilidades em caminhos de arte e esperança, concluindo que 
somos iguais nas diferenças.    

 

O Solidariedança nasceu da Fisioterapeuta e Bailarina Cintia 
Lima, que inicialmente tinha a intenção de tornar a clínica de 
reabilitação neurológica, uma rotina mais suave e prazerosa. Criando 
uma nova oportunidade e possibilidade de gerar movimento e 
explorá-lo sem a pretensão de ser “perfeito”, mas de ser real, nas 
suas emoções, sensações e impressões, transformando movimentos 
estereotipados em arte, e deficiência em potencialidades!   

 

 

 

 



 

 

“Aprendi que dançar significa mais 
do que grandes coreografias e movimentos 
limpos e técnicos executados perfeitamente. 
Ao trabalhar com a dança para deficientes 
eu vi olhos dançarem, vi cadeiras unirem-
se ao corpo em uma harmonia perfeita, eu 
me esqueci das deficiências, eu descobri as 
possibilidades, eu presenciei a alma 
dançante e a exposição completa do sentir 
através da movimentação limitada, mas 
enorme em sua intensidade e significado. 
Isso é arte...Isso é dança.” 

                                             Cintia Lima 

                                              Fundadora 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                        Como o trabalho é subsidiado? 

Contribuições solidárias, donativos e principalmente o voluntariado são a 
máquina fundamental para que o trabalho aconteça. O Associado faz sua 
contribuição voluntária e participa das atividades oferecidas pela instituição, que 
conta com profissionais voluntários que generosamente dedicam seu tempo 
descobrindo e formando talentos, onde a arrecadação é voltada para manter a 
sede e o espaço, para que a DANÇA EM CADEIRA DE RODAS e a DANÇA SÊNIOR, 
possa se desenvolver. 

Espetáculos e eventos também são realizados com o objetivo de 
arrecadação. 

O que a Instituição oferece? 

Projeto Influir: Projeto idealizado e escrito pela fundadora da Instituição, 
aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e 
financiado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), que 
atende gratuitamente 100 crianças de escolas públicas onde busca educar através 
da arte, a política anti bullying, bem como dar suporte aos familiares, educadores 
e escolas da região, ajudando a solucionar problemas e prevenir ações de bullying. 

Atividades para Associados: Ballet Clássico, Jazz, Dança do Ventre, Dança 
de Salão, Muay Thai, condicionamento para bailarinos, DANÇA EM CADEIRA DE 
RODAS e DANÇA SÊNIOR, o carro chefe da instituição. 

Suporte às famílias: Entendemos que o ser humano deve ser visto como 
um todo, e que nem sempre a maior necessidade estará na questão da deficiência 
propriamente dita. Com o passar dos anos, percebemos que muitas vezes nossos 
amigos se encontravam em situação de vulnerabilidade, sofrendo com a falta de 
trabalho e condições mínimas de sobrevivência, outras com desajustes familiares 
e emocionais. Sensíveis a esta questão e com a ajuda fundamental de profissionais 
especializados, que voluntariamente integram nossa equipe, passamos a trabalhar 
junto às famílias, dando suporte e atendendo as necessidades que vão sendo 
apresentadas nas reuniões.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPETÁCULOS E EVENTOS CORPORATIVOS 

Todos os espetáculos são realizados no Teatro Paulo Machado de Carvalho 
em São Caetano do Sul, apresentados em duas sessões, graças a grande 
repercussão e sucesso de vendas, além dos famosos espetáculos nosso grupo 
realiza inúmeros eventos corporativos, com o objetivo de fomentar e criar 
caminhos para a inclusão, a valorização da vida e motivação, por meio de 
apresentações, vivencias, workshop e palestras.   
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2007 MINHA ARTE FAZ A DIFERENÇA 

2008 – PLANETA TERRA, UM PEDIDO DE SOCORRO 

2009 – JUÍZO FINAL  



 

 

 

 

 

 

2010 – UMA NOITE MÁGICA 

2012 - VIDA 

2013 – ENIGMA DO NÚMERO SETE  

2011 – PINDORAMA 



 

 

  

2014 – OZ. UM MUNDO ESCONDIDO 

2015 – SOMOS UM SÓ  

2016 – NOSSA HISTÓRIA, 10 ANOS DE ESPETÁCULO 

2017 – ENTRE ARMAS E ALMAS 



 

SOLI NA MÍDIA 

Nossa Instituição é frequentemente convidada a participar de entrevistas 
e matérias, o que nos deixa imensamente felizes e convencidos de que juntos 
somos muitos, somos grandes e podemos fazer a diferença.  

 

Programa Como Será – Rede Globo 

 

                       

 

Revista da Cidade - Gazeta 

 

 

 

Hoje em dia - Record 

 

 

 

Estas e mais notícias, podem ser vistas no site e no canal do youtube da instituição 

2018 – PINÓQUIO 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – JUNHO 2015 

ATENDE – 20 ANOS – SETEMBRO 2016 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL RACCO – NOVEMBRO 2016 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

REATECH -  Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação           
2013 / 2014 / 2015 

SESCON  



TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário – CCM  

N° 3.903.158-6 

Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA 

N° 1645 / 11 

Conselho Municipal de 
Assistência Social - COMAS 

N° 1114 / 13 

Utilidade Pública Municipal 

Decreto N° 57594 de 
13/02/2017  

Certificado de Regularidade 
Cadastral de Entidade - CRCE 

N° 0057 / 17 

Utilidade Pública Estadual 

Lei N° 16.505 de 
28/07/2017 



SUA MARCA EM NOSSA HISTÓRIA 
COMO AJUDAR 

 
  Para que todo esse trabalho aconteça muitas empresas ajudam a construir 
esse sonho e cumprir essa missão, faça parte você também deste projeto, 
colaborando com a construção de um mundo com mais oportunidades.  

Sua empresa pode contribuir das seguintes formas:  
 

ADMINISTRATIVO: Pagamento de aluguel,  
               despesas fixas, manutenção, entre outros  
 
   

 
 
PEDAGOGIA: 
Financiamento de cursos, workshop, RH, doação 
de materiais (colchonetes, equipamentos 
eletrônicos, livros, uniformes, etc.)  
 
   
 
EVENTOS E ESPETÁCULOS: Figurino, tecidos, 

aviamentos, cenografia, locação de teatro, impressos, transportes, uniformes, linóleo, etc.  

 
  Sua marca estará unida a nossa marca nas mídias sociais, impressos, 
banners e itens de circulação durante o período em que a parceria se fizer.  

                          Nos colocamos também a disposição para fazer parte de sua empresa por 
meio de eventos corporativos e motivacionais com apresentação, palestras, vivencias e 
workshop. 
 

O convite está feito. 
Esperamos o seu SIM.  

 
 
 

 



 

 

 

Meios de Comunicação 

 

• Recepção: (11) 3433-4340 

• WhatsApp Solidariedança: (11) 97748-3058 

• Site: www.solidariedanca.org.br 

• Facebook: @associacaosolidariedanca / Solidariedança Arte e 
Cultura 

• Instagram: @solidariedanca 

• E mail: contato@solidariedanca.org.br 

Endereço: Av. do Oratório nº 3161   

Jd. Guairacá – CEP: 03221-200 - São Paulo – SP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              

 

 ESTAMOS DE BRAÇOS ABERTOS... 
                                        
                                              SÓ FALTA VOCÊ!!!!  
 


