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H á  mais  de  25  anos      trabalhando em prol do Direito, o escritório 
Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, em paralelo às 
suas atividades, apoia ações culturais, esportivas e sociais para uma 

melhoria na qualidade de vida de seus colaboradores e beneficiados.   
 
Por meio de programas de responsabilidade social, incentivos à cultura e 
também ao esporte, o escritório recebe o merecido destaque por contribuir 
para a construção de uma sociedade mais justa e melhor para todos.  
 
Prezando por sua integridade, o Braga Nascimento e Zilio Advogados 
Associados, antes de selecionar as entidades que serão assistidas, faz uma 
minuciosa avaliação para que seja selado um acordo mútuo de deveres e 
responsabilidades. Dessa maneira, contribuindo não apenas com recursos 
financeiros, mas também humanos, o escritório participa ativamente 
da vida dessas instituições e incentiva seus colaboradores a fazerem 
parte das atividades por elas desenvolvidas em prol do bem coletivo.   
 
Atualmente, são três as entidades acolhidas pelo programa de responsabilidade 
social: Associação Reciclázaro, Federação de Amigos de Museus do Brasil 
(Feambra) e Associação Eu Amo o Brasil (EAB). 

Responsabilidade Social
Ajudando a construir uma sociedade melhor
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Uma ação social de impacto ambiental
Associação Reciclázaro 

A Reciclázaro é uma instituição de caráter filantrópico, sem fins 
lucrativos, que promove a reinserção social de pessoas em situ-
ação de rua, criada para garantir o direito dessas pessoas em 
dispor de todas as chances de um retorno social efetivo. Além do 
compromisso social, a Reciclázaro atua na área de capacitação 
profissional, educação ambiental e reciclagem.

A Reciclázaro nasceu em 1997, com o intuito de entender melhor 
as pessoas que viviam nas ruas, em condições subumanas e à 
mercê do tráfico de drogas. Hoje, a Reciclázaro é uma referência 
em ações que beneficiam as pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social na cidade de São Paulo. O sucesso conquistado é 
resultado da articulação de um programa assistencial de recu-
peração de pessoas que viviam em condições de indigência com 
ações ambientais e coleta de material reciclável.

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
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O significativo desenvolvimento da organização refletiu 
nas novas diretrizes adotadas pelos gestores que, além 
de oferecer atendimentos básicos, decidiram abrir cami-
nhos para a elaboração de atividades de geração de 
renda para as pessoas que utilizam os serviços da asso-
ciação. Foi então que, analisando a maciça presença de 
catadores de latinha e papel entre os participantes das 

atividades, optou-se pela criação de um centro de coleta 
e triagem de material onde os moradores de rua traba-
lhariam e obteriam seus recursos.

Atualmente, a Reciclázaro continua trabalhando firme 
em seu propósito, implantando mais unidades, expan-
dindo suas ações e territórios de atuação, sempre priori-
zando o ser humano e a preservação do planeta. 

Missão 
Reintegrar na sociedade pessoas em situação de risco 
social, por meio de ações socioambientais, de modo a 
restabelecerem sua participação ativa como cidadãos, 
conhecerem e defenderem os direitos básicos desta cida-
dania, nas áreas de promoção humana, saúde, educação 
e trabalho, com acesso à sustentabilidade por meio de 
atividades de geração de renda.

Visão
Construir alternativas para a reinserção da população 
em situação de vulnerabilidade social e preservação do 
meio ambiente.

Missão e Visão
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A reciclagem de materiais recicla vidas na instituição
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Centro de Acolhida com Inserção Produtiva para 
Adultos em Situação de Rua – Casa São Lázaro
Oferece acolhimento, no período noturno, para 100 homens 
em situação de rua e 60 vagas diurnas, disponibilizadas priori-
tariamente para os homens acolhidos no atendimento notur-
no, mas também estendidas para pessoas adultas de ambos 
os sexos, em situação de rua ou acolhidos em outros serviços 
da rede.

Possui um Núcleo de Inserção Produtiva, cuja proposta é orientar 
quanto a novas oportunidades de convívio social e relação com o 
trabalho, por meio de diversas oficinas artesanais como: fusing 
(vidro fundido ou glass fusing), silk screen (serigrafia), artesanato 
com materiais recicláveis, tapeçaria, corte e costura, jateamento 
(utilizado em vidros e metais) e papelaria artesanal (papel reciclado).

Unidades Reciclázaro Centro Dia para Idoso Guadalupe
Espaço de convivência preparado especialmente para receber, 
durante o dia, 30 pessoas idosas em situação de vulnerabilida-
de social e com grau de dependência que, devido a sua situa-
ção, necessitam de uma equipe multidisciplinar para prestar 
serviços de proteção social especial e de cuidados pessoais, 
fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social, por 
meio de ações de acolhida, escuta, oferecimento de alimenta-
ção, higiene, informações e orientações. Atendem idosos que 
possuem limitações para executar as atividades de vida diária 
e os que convivem com suas famílias, porém não dispõem de 
atendimento em tempo integral no domicílio.

Centro de Acolhida para Mulheres Portadoras do 
HIV – Casa Guadalupe
Espaço de acolhida e tratamento com capacidade para dez 
mulheres de baixa renda, portadoras do vírus HIV, em  estágio 
avançado da doença, que requerem cuidados especiais. Em 
um ambiente devidamente projetado, a infraestrutura do 
local é adaptada para possibilitar uma movimentação cômoda 
dentro das instalações, tornando o ambiente apto para que 
elas reestabeleçam sua saúde.

Centro de Acolhida Especial para Idosos – Casa 
de Simeão
Disponibiliza acolhimento e reinclusão social para 150 homens 
com 60 anos ou mais, detentores de autonomia, em situação 
de vulnerabilidade social. A metodologia de trabalho baseia-se 
no reconhecimento do idoso como ser integral, com necessi-
dades físicas, mentais e espirituais, em um processo contínuo 
de aprendizagem e descoberta de novos caminhos. Busca-se 
manter ou reinserir o idoso no convívio social, levando-se em 
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conta seus objetivos pessoais, sobre a base da escuta quali-
ficada, incentivando o idoso para novas possibilidades de 
projetos de vida.

Centro de Acolhida Especial para Mulheres – Casa 
de Marta e Maria
Destinado a promover a recepção e o acolhimento de mulheres, 
com ou sem filhos, em situação de vulnerabilidade social, 
atendendo às suas necessidades básicas de alimentação, 
higiene e estadia, respeitando sua dignidade e estimulando a 
convivência. 

Com uma equipe multiprofissional, o trabalho é desenvol-
vido de forma psicossocial personalizada, direcionado para 
as necessidades de cada pessoa, visando promoção e forta-
lecimento dos vínculos familiares, resgate da autoestima,  
desenvolvimento da autonomia para a reinserção social, 
incentivando o exercício da cidadania por meio de atividades 
socioeducativas.

Espaço Gasômetro 

O Espaço Gasômetro é um centro de escuta diário, em 
que toda a comunidade possui acesso para expor as mais 

diversas demandas comunitárias e, mediante esta acolhida, 
são realizados atendimentos individuais e em grupos, de 
acordo com as peculiaridades e necessidades apresentadas, 
concomitantemente à articulação de redes comunitárias que 
auxiliam a própria comunidade a obter recursos e respostas. 

Esse espaço abriga também o projeto “Lixo Eletrônico”, que foi 
criado com o intuito de incentivar a coleta de materiais eletro-
eletrônicos, doados por empresas e pessoas físicas.  Profis-
sionais selecionam e separam o material recebido, sendo 
que parte dele é desmontado e destinado ao descarte cons-
ciente. Já as peças em bom estado são reutilizadas e algumas 
máquinas passam por manutenções/adaptações para serem 
usadas nas unidades da associação pelos funcionários e 
pessoas atendidas.

Sede do Programa de Intervenção Comunitária
Espaço de pesquisa, capacitação e difusão do conceito de 
Tratamento Comunitário*. O foco da iniciativa está na inter-
venção social, destacando a comunidade como protagonista 
fundamental. 

O trabalho com a comunidade visa favorecer maiores rela-
ções entre as pessoas e os serviços, sejam públicos, privados 
ou de organizações não governamentais. Não se trata apenas 
de detectar os problemas, mas principalmente descobrir solu-
ções que existem na própria comunidade e em cada pessoa. 
Trabalhar comunitariamente é a tendência de qualquer ação 
social, pois o desenvolvimento pessoal não só passa pela parti-
cipação comunitária, como depende dela. 
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*A metodologia de Tratamento Comunitário é adotada em 
todas as unidades e nos programas da associação.

Centro de Formação Profissional e Educação 
Ambiental (CEFOPEA)
Espaço preparatório que desenvolve programas e projetos 
de estratégias ambientais, agregando trabalho e geração 
de renda, visando criar uma nova perspectiva de respeito e 
preservação dos seres humanos em relação ao meio ambiente. 
Direcionado a jovens, adultos e idosos em situação de vulnera-
bilidade social e a comunidade local, promove qualificação nos 
setores de jardinagem, horticultura, práticas de reciclagem e 
de sustentabilidade. Palestras, cursos e oficinas integram uma 
programação que intensifica o fortalecimento comunitário 
para o consumo consciente, a coleta seletiva e a destinação 
adequada de resíduos. 

Em uma área de dez mil metros quadrados no bairro do Belém, 
zona leste de São Paulo, a unidade mantém parcerias com o 
poder público, empresas e organismos do Terceiro Setor.

Projetos incubados pelo CEFOPEA:

Padaria Pão de Moça
Cooperativa para mulheres que atuam como microempreende-

doras no segmento de panificação. Essas mulheres passaram 

por situação de vulnerabilidade social e refizeram seus projetos 

de vida durante a acolhida pela Casa Marta e Maria. A padaria 

abastece as unidades da associação, mas também aceita enco-

mendas do público.

Programa de Coleta Seletiva e Geração de Renda
Este programa foi concebido com o propósito de difundir a 
educação ambiental, conscientizar e preparar pessoas para 
se tornarem multiplicadores e promover a inclusão social, 
por meio da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Para 
ampliar sua ação, atua em quatro pilares: 

Padaria Pão de Moça

CEFOPEA
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Associação Reciclázaro

  Telefone: (11) 3871- 5972

  Outras informações: www.reciclazaro.org.br

SOCIAL - organizar, capacitar e valorizar as pessoas que traba-
lham na coleta seletiva, conscientizando-as sobre a impor-
tância do trabalho seguro, o cuidado com a saúde e o acesso 
aos programas e benefícios sociais; 

AMBIENTAL - educar as comunidades para a correta sepa-
ração e armazenagem dos resíduos sólidos, bem como para o 
consumo consciente, contribuindo para reduzir a quantidade 
de lixo nos rios, córregos e aterros;

ECONÔMICO - gerar trabalho e renda, permitindo que os 
cooperados obtenham ganhos dignos para sua sobrevivência;

POLÍTICO - participar nos fóruns e redes de discussão, além 
de contribuir para a incidência política. 

Projetos incubados pelo programa:

Cooperativa Recicla Butantã
Iniciativa incubada em 2008 no bairro do Butantã e idealizada 

por catadores e pessoas em situação de rua atendidas pela Reci-

clázaro, que hoje mantém uma média de 30 cooperados. Nasceu 

como um centro produtivo, mas, com a inclusão de pessoas da 

comunidade do bairro do Sapé, o projeto conquistou autonomia, 

tornando-se a primeira cooperativa incubada pelo programa. 

End.: Rua Nella Murari, 40 – Parque Raposo Tavares – São Paulo/

SP

Cooperativa Vitória de Belém
Localizada no bairro do Belém, a cooperativa é resultado da arti-

culação do programa com  empresas, comunidades e órgãos 

públicos. É a primeira cooperativa da cidade construída nos 

moldes ecológicos, com tijolos ecológicos, captação de água 

da chuva, biodigestor, telhas recicladas, entre outras técnicas. 

Mantém em média 20 cooperados, usuários da rede socioassis-

tencial da organização e de instituições parceiras.

End.: Av. Ariston de Azevedo, 10 - Belém - São Paulo/SP.

 

Programa de Atenção à Pessoa Idosa - PROGAPI
O programa foi criado em 2009 com o objetivo de apoiar e 
fomentar iniciativas que aprimorem a qualidade de vida 
da pessoa idosa, atuando de forma independente e/ou em 
parceria com instituições públicas e privadas, organizações 
não governamentais e sociedade civil. O gerenciamento do 
programa foi desmembrado, dividindo-se entre São Paulo e 
Santa Catarina, para melhor atender o público-alvo. As forma-
ções e supervisão acontecem em diversas unidades de organi-
zações parceiras, igrejas e comunidades.

O trabalho é regido pelos princípios dos direitos humanos,  
segue as diretrizes da Política Nacional do Idoso (PNI) e do 
Estatuto do Idoso e tem como objetivo central impulsionar 
o protagonismo e a autonomia do cidadão idoso, buscando 
consolidar as ações de promoção do trato digno e da saúde 
integral, em nível familiar, comunitário e na sociedade. Atua 
junto às comunidades, dos serviços socioassistenciais, pasto-
rais e grupos organizados. 
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A Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) iniciou suas 
atividades em 11 de outubro de 1989. Entidade sem fins lucrativos, 
tem como principal objetivo colaborar para a preservação do Patri-
mônio Histórico do País, por meio do desenvolvimento de Associa-
ções de Amigos de Museus, de ações culturais e do apoio aos mu-
seus em suas atividades, além do incentivo ao fomento cultural. 

O termo “Amigos de Museus” designa voluntários, doadores, mem-
bros da diretoria, pesquisadores, curadores, entre outros. Os Ami-
gos de Museus funcionam como embaixadores da instituição. Entre 
seus objetivos estão apoiar o museu e contribuir para seu desenvol-
vimento e prestígio junto ao público. Os Amigos são fundamentais 
para a própria sobrevivência dos museus. 

A Feambra tem, entre seus associados, museus e Associações de 
Amigos de Museus de todos os portes e localidades, e está posicio-
nada entre as maiores federações de Amigos de Museus do mundo.

Federação de Amigos de Museus  
do Brasil

Feambra

2. CULTURA
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No âmbito internacional, a Feambra contribuiu para reinserir o 
Brasil no cenário dos amigos de museus, fazendo parte da Fede-
ração Mundial de Amigos de Museus (World Federation of Frien-
ds of Museums - WFFM), como membro ativo. A WFFM foi funda-
da na Bélgica, em 1975, com o objetivo de promover a criação e 
o desenvolvimento de associações nacionais e/ou federações de 
amigos de museus no mundo inteiro, reunindo crescente núme-
ro de amigos de museus de diversos países. A WFFM alimenta os 
laços entre profissionais e voluntários de museus, os jovens e o 
público, porque acredita que é por meio da participação aberta 
e ativa da comunidade que é possível apoiar as iniciativas para 
o enriquecimento dos museus. Seus membros, 17 federações 
nacionais e 28 associações em 34 diferentes países, participam 
de atividades internacionais, nacionais e regionais da WFFM, atu-
almente representando cerca de dois milhões de indivíduos em 
todo o mundo.

Feambra

  Telefone: (11) 3085-4402

  Outras informações: www .feambra.org 

A Feambra é membro ativo do Comitê Gestor do Sistema 
Brasileiro de Museus do Ibram, conforme Decreto nº 8.124, tem 
parcerias institucionais com o Conselho Internacional de Museus 
(ICOM) – Brasil e também com a Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, no qual desenvolve projetos de capacitação para 
os museus do Sistema Estadual de Museus do Estado São Paulo 
(Sisem).

A Feambra representa seus associados no exterior, promovendo 
a cultura brasileira e abrindo portas para parcerias com museus 
e associações de amigos de museus de todo o mundo. 

Espaço Cultural Feambra Rodada de conhecimento Feambra
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Em sua atuação pela cidadania, o Braga Nascimento e Zilio Advo-
gados Associados criou, em fevereiro de 2014, a Associação Eu Amo 
o Brasil (EAB). A iniciativa só tornou mais palpável o amor pelo País, 
presente em cada uma das mesas do escritório. Em todas as casas 
da banca, o patriotismo é sempre muito celebrado e a bandeira 
nacional honra a diversidade, a habilidade para enfrentar adver-
sidades e superar crises, a alegria do povo, da arte, da dança e da 
música. 

Criada por uma iniciativa dos sócios e dirigida por uma comissão 
formada por colaboradores do escritório, a entidade tem como 
objetivo desenvolver, por meio de ações legais, projetos que visem 
à melhoria da qualidade de vida no Brasil e que traduzam o desejo 
e o interesse dos cidadãos brasileiros, a fim de defender a cida-
dania e a Justiça brasileira. 

Associação Eu Amo o Brasil
EAB

3. CIDADANIA
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EAB

  Telefone: (11) 3063 - 5646

  E-mail: contato@euamoobrasil.org.br

  Outras informações: www .euamoobrasil.org.br 

A EAB busca atuar como agente transformador da sociedade, 
com a propagação da ética e transparência, e encontrar solu-
ções para os desafios enfrentados pelos brasileiros, propondo 
mudanças, promovendo igualdade, democratização, respon-
sabilização, cultivo de valores e, ainda, ações de pleito, com o 
objeto jurídico principal de oferecer propostas de Leis Comple-
mentares ou Ordinárias perante o Congresso Nacional, no que 
tange à Segurança Pública dentro da área penal. 

Dessa forma, acredita que será possível a construção de um 
País mais justo, com o exercício da cidadania (direito funda-
mental das pessoas) e da transparência, livre da corrupção, 
violência e impunidade. É uma associação civil, sem fins lucra-
tivos e apartidária. 

Seus valores são o respeito à preservação da coisa pública, à 
diversidade e à civilidade, a preservação do meio ambiente 
e o incentivo ao desenvolvimento sustentável, o combate à 
desigualdade social e à violência, a garantia do exercício da 
cidadania e da justiça e a defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico do Brasil. 
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Além das entidades apoiadas, o programa de Responsabili-
dade Social do Braga Nascimento e Zilio abrange iniciativas 
regulares e pontuais em prol da sociedade. 

Entre elas, merecem citações as ações regulares, como as campa-
nhas em benefício da Reciclazáro e de apoio ao Outubro Rosa, 
sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. Também 
são realizadas campanhas pontuais, como as da Páscoa soli-
dária, de doação de livros, de sangue, do Dia das Crianças soli-
dário, de apoio ao Setembro Vermelho (de combate às doenças 
cardiovasculares) e ao Novembro Azul  (que alerta os homens 
para os perigos do câncer de próstata). Este tipo de movimento 
mostra grande envolvimento por parte dos colaboradores, que 
sentem orgulho de participar, de serem uma peça na engre-
nagem de algo maior que pode fazer a diferença. 

que fazem a diferença
Iniciativas

4. AÇÕES REGULARES PONTUAIS
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O desejo de compartilhar uma boa história levou os colabora-
dores a buscarem livros para doação, o que deu origem a essa 
campanha. A ação foi feita em data próxima ao Dia Nacional 
do Livro, 29 de outubro, e envolveu toda a equipe com a arre-
cadação de livros infantis, didáticos, paradidáticos e de todos 
os gêneros. As doações foram revertidas para crianças, jovens 
e adultos atendidos pelas unidades da Associação Reciclázaro. 

Durante todo o mês de julho, pilhas de roupas, sapatos, cober-
tores, meias e outras peças de vestuário passam a fazer parte 
do dia a dia do Braga Nascimento e Zilio Advogados Asso-
ciados. É a Campanha do Agasalho, também em prol  de insti-

tuições beneficentes. 

Projetos diferentes são adotados a cada ano. Um deles que 
passou a fazer parte do calendário é a campanha Outubro 
Rosa. Ao apoiar esta iniciativa, o escritório investiu na ilumi-
nação na cor rosa de suas casas durante a primeira semana 
de outubro, bem como em uma campanha interna com as 
informações mais importantes para a prevenção do câncer de 
mama, além de divulgação na imprensa, com foco em veículos 
voltados para o meio jurídico. O objetivo é despertar a atenção 
dos colaboradores (e, consequentemente, de seus amigos, 
familiares, em uma ação de divulgação para toda a socie-
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dade) para a luta contra o câncer de mama e alertar sobre os 
cuidados e formas de prevenção.

Outro projeto que recebeu guarida é o Novembro Azul, idea-
lizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de 
contribuir para alertar seus colaboradores e a sociedade sobre 
o câncer de próstata e a importância do exame preventivo. 

O Instituto Lado a Lado lançou a campanha Setembro Vermelho 
– Siga seu coração e tome uma atitude, para o combate das 
doenças cardiovasculares. O Braga Nascimento e Zilio aderiu 
desde o começo, oferecendo informações em peças de comu-

nicação especialmente elaboradas para a data, e iluminou suas 
unidades de vermelho para chamar atenção para a causa. 

A campanha Páscoa Solidária foi outra iniciativa abraçada. Com 
o objetivo de incentivar a doação, para as pessoas atendidas 
pela Associação Reciclázaro, arrecadou quilos de chocolate.
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Em comemoração ao dia delas, o escritório criou a campanha 
Dia das Crianças Solidário, uma iniciativa para arrecadação de 
brinquedos em prol das crianças atendidas pela Associação 
Reciclázaro. Foram criadas peças de comunicação específicas e 
arrecadados dezenas de brinquedos dentre as cinco sedes de 
São Paulo e a sede de Campinas/SP. 

Além de investir em novos aprendizados, o escritório também 
apoia as boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Trabalha 
ativamente na reciclagem de papel e reduziu a utilização de 
copos plásticos com uma medida criativa e muito bem recebida: 
canecas de porcelana e squeezes, materiais personalizados do 
escritório para cada colaborador, presenteados na ocasião de 
seu aniversário.

É com grande satisfação que o escritório Braga Nascimento e 
Zilio Advogados Associados também apoia diversos projetos 

relacionados ao esporte, que considera fundamental para 
o desenvolvimento da sociedade. Entre seus colaboradores 
estão atletas de corrida, praticantes de triathlon e jogadores 
de futebol. Uma das iniciativas que mais movimentam sua 
equipe é a participação do time masculino na Liga Jurídica de 
Futebol Society, torneio que reúne os principais escritórios de 
advocacia. Outra iniciativa aplaudida por todos foi a criação 
de uma academia própria em uma das unidades, equipada 
com os mais modernos aparelhos e com a orientação de 
profissionais especializados.

Com a torcida dos colegas, os troféus obtidos pelo time do 
Braga Nascimento e Zilio representam união, cooperação, 
espírito de grupo, garra dos atletas e a valorização do esporte 
como fator essencial à saúde e à qualidade de vida. 
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Os projetos relacionados à responsabilidade social, nas 
áreas de educação, inclusão, meio ambiente, bem como as 
iniciativas de apoio ao esporte e à cultura, são coordenados 
pelo sócio-titular do escritório, José Marcelo Braga Nasci-
mento. O comprometimento de advogados, estagiários e 
colaboradores transforma ideias em projetos e projetos em 
ações, criando oportunidades para cada um participar da 
construção de uma sociedade melhor. 

Clientes e parceiros, que nos dão a honra de sua escolha, 
contribuem para que possamos seguir no rumo do cresci-
mento e de cultivar os valores que nos são fundamentais. 

A todos eles, nossos mais profundos agradecimentos
e o desejo de prosperidade. 

Agradecimentos
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