


PROJETOS 

Nova identidade 



• Estamos de cara nova! Energia nova! Os 

projetos continuam os mesmos com a mesma 

força e empenho, assim como nosso CNPJ 

permanecerá o mesmo.  A mudança ocorre 

apenas com nossa razão social juntamente com 

uma nova logomarca. Uma pequena 

homenagem a fundadora do instituto e por seus 

anos de luta e empenho nas causas sociais.                                       

Somos o Instituto Clélia Angelon  

 

Nova identidade 



O Instituto Clélia Angelon surgiu em 2006 sustentado em um tripé: 

Direitos Animais, Direitos Humanos e Preservação do Meio Ambiente. 

 

SOBRE NÓS 



MISSÃO 

Respeitar e amar todos os seres vivos. Promover 

ações de proteção e apoio aos Direitos Animais, 

Direitos Humanos e Preservação da Natureza. 

OBJETIVOS 

Desenvolver, criar e apoiar projetos importantes 

nas áreas de direitos animais, direitos humanos e 

preservação da natureza, potencializando o 
respeito, a qualidade de vida e a igualdade 

por meio do veganismo. 



ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 



PROJETOS 

Feiras Veganas Solidárias  



• Organizamos feiras veganas com propósito de 

fortalecer ongs, pequenos empreendedores e 

lideranças femininas. Com base na economia 

colaborativa, buscamos espaços parceiros para 

realização das feiras com participação coletiva de 

todos envolvidos. Iniciativa pautada nas 

ODS2030 beneficiou 80 parceiros em 3 anos de 

projeto. 

 

Feira Vegana Solidária 



PROJETOS 

Projeto Coloração Consciente  



• Ofertamos um módulo em curso gratuíto e 

profissionalizante oferecido pela Liga das 

Senhoras Católicas de SP, unidade Educandário. 

Abordamos importância de usar produtos 

naturais e orgânicos, preservando saúde do 

profissional, do cliente e da natureza. Em nosso 

módulo ensinamos a arte da depilação com 

linha, designer de sobrancelha e coloração 

natural.  

 

Projeto Coloração Consciente 



PROJETOS 

Passeios Ciclísticos Temáticos 

Parceria e apoio:  



• Organizamos passeios ciclísticos inspirados em 

diversos temas tendo como objetivos: integração 

entre os participantes, mobilidade urbana, saúde 

e prática de atividade física. 

 

Passeio Ciclístico Temático 



PROJETOS 

Transformação Educacional 



• Acreditamos que a natureza é uma excelente sala 

de aula para desenvolvimento e transformação 

humana. É na natureza que priorizamos 

atividades como Jogos Cooperativos, Vivências 

com a Natureza e Eco-Games. Atividades 

educativas com foco em nosso tripé: direitos 

animais, direitos humanos e preservação da 

natureza. 

 

Transformação Educacional 



PROJETOS 

Resgate de Animais Vítimas de Maus-Tratos 



PROJETOS 

Resgate de Animais Vítimas de Maus-Tratos 



• Direitos animais faz parte de nosso tripé. 

Acreditamos que existe uma integração entre 

meio ambiente (natureza) e todas suas formas de 

vida (animal, vegetal, humana). Nesses anos de 

ações, resgatamos alguns animais que hoje estão 

sob nossa tutela: família de porcos que fugiram 

de um abatedouro (vivaram reportagem na 

Record), cavalo, cachorros, gatos, entre outros. 

 

Resgate de Animais Vítimas de Maus tratos 



PROJETOS 

Teatro Solidário 



• Temos um compromisso de proporcionar acesso 

a cultura. Buscamos  parecerias diversas para 

conseguirmos acesso e envolver nossos  

voluntários, parceiros além crianças e adultos 

atendidos em nossos  projetos. Em 2019 foram 24 

espetáculos (infantil e adulto) e mais de 500 

ingressos distribuído, beneficiando crianças e 

adultos com acesso gratuito ao teatro, shows, 

musicais, etc.  

 

Teatro Solidário 



PROJETOS 

Brinquedoteca do Amor 



• Esse projeto foi um chamado que recebemos da 

ocupação Centro Cultural São João para transformar 

uma biblioteca em um espaço para que as crianças 

pudessem brincar, fantasiar e ser CRIANÇA. Com 

apoio dos voluntários promovemos uma linda 

transformação e arrecadamos doações de livros 

infantil, jogos e muitos brinquedos. Inauguramos o 

espaço com uma linda festa e toda quinta-feira 

oferecemos atividades como contação de história, 

jogos com as crianças e oficinas diversas. 

 

Brinquedoteca do Amor 



PROJETOS 
Palestras e Oficinas  



• Promovemos palestras, vivências e oficinas 

diversas com base nas ODS2030 (Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável). Uma forma de 

multiplicar e fortalecer iniciativas nas áreas de 

sustentabilidade, qualidade de vida, alimentação 

saudável, economia solidária, direitos humanos, 

direitos animais e preservação da natureza! 

 

Palestras e Oficinas  



PROJETOS 

Mutirões Solidários  



• Promovemos diversos mutirões em espaços que 

necessitam de algum tipo de melhoria. 

Promovemos mutirões de plantio para 

revitalização de hortas, mutirões em santuários 

de animais silvestres, abrigos. Mutirões para 

limpeza de praia e mangues, etc. 

 

Mutirões Solidários 



PROJETOS 

Praça dos Sonhos  



• Nesse projetos nós, juntos com a comunidade 

do Jardim Raposo Tavares, conseguimos 

transformar uma área abandonada em uma 

“praça” com espiral de ervas, horta orgânica, 

árvores frutíferas, brinquedos, geladeira 

biblioteca (grafitada por um parceiro da 

comunidade), quiosque e participação ativa dos 

moradores do entorno na manutenção do 

espaço verde. UMA GRANDE CONQUISTA 

 

Praça dos Sonhos 



PROJETOS 

 Comunidade Verde 

 



Comunidade Verde 

 

 
• Projeto de arborização para Comunidade 

Mandioquinha, um dos projetos selecionado pelo 

Atados para participar do Criadores de Atos. 

Desenvolvido por voluntários do Instituto Clélia 

Angelon sob nossa coordenação. 

Co-criado juntamente com as lideranças da 

Comunidade Mandioquinha que expressou desejos 

de ter um bairro mais verde, plantar as mudas de 

árvores, levar vasos com flores, hortaliças e 

temperos, promovendo assim, uma horta 

comunitária. 
 

 



INSTITUTO CLÉLIA ANGELON E A MÍDIA 

Folha de São Paulo 
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INSTITUTO CLÉLIA ANGELON E A MÍDIA 

Terra 
Cabelos & Cia 

Câmara Municipal de SP 
Sempre Materna 



 

 

OBRIGADO!!! 


