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Mensagem da Presidente
Caros leitores,
Para manter o compromisso de ser uma instituição
transparente e ética, a ASA – Associação Santo Agostinho publica, por mais um ano, o seu Relatório Anual
de Atividades.
Este relatório tem como objetivo dividir com todos
aqueles que investiram recursos e confiança em
nosso trabalho o sucesso e as conquistas alcançados ao longo de 2016.
Apesar do ambiente macroeconômico adverso deste
ano, conseguimos atenuar os impactos e atingir patamares inéditos, tanto no âmbito financeiro quanto no
operacional. Esta vitória se deve à união de esforços de
um Conselho de Administração voluntário e ativo e da
gestão executiva estratégica. Neste período, o apoio e a
dedicação de nossas conselheiras e membros do corpo associativo trouxeram a segurança necessária para
garantir o cumprimento da missão institucional da ASA.
A colaboração de parceiros e apoiadores também
foi de extrema importância para a superação das
nossas dificuldades. O financiamento dos projetos
sociais, a participação nos eventos e a doação de
recursos foram essenciais para que a ASA alcanças-

se o seu equilíbrio financeiro e a excelência em seu
atendimento.
Nesta edição do relatório, comemoramos as parcerias de longa data e também as mais recentes, sem
as quais seria muito difícil seguir a nossa proposta de
transformar vidas, ao educar e acolher.
O crescimento que entregamos em 2016 e as metas para o próximo ano são reflexo do nosso comprometimento com o papel social e a sustentabilidade da instituição.
Os resultados nos mostram que estamos no caminho certo, por isso manteremos a mesma receita
de unir seriedade à nossa causa social. O apoio efetivo de todos os membros do Conselho de Administração, voluntários, parceiros, apoiadores e profissionais foi fundamental para estas conquistas.
Por isso, o breve relato a seguir vai além de uma
prestação de contas. É a forma de dividir as vitórias
e, também, de agradecer a confiança e o apoio dedicados à ASA ao longo deste período.
Um grande abraço.
Boa leitura!

“O crescimento que entregamos
em 2016 e as metas para o
próximo ano são reflexo do nosso
comprometimento com o papel social
e a sustentabilidade da instituição.
Maria Inês de Paula Eduardo
Presidente do Conselho de Administração

Mensagem da Superintendente
2016 foi especial para a ASA. Um ano de muitos
desafios, mas também de uma enorme conquista!
Em meio ao complexo cenário político-econômico
do país, com muito trabalho e determinação conseguimos ultrapassar as dificuldades, superar as
expectativas e alcançarmos a meta perseguida há
anos: a nossa sustentabilidade financeira e o fim
do déficit.
Este equilíbrio atingido nos dá a certeza de continuarmos os projetos socioeducativos com excelência e de cumprir, assim, nosso papel social.
Essa vitória foi construída ano a ano e exigiu a tomada de decisões estratégicas, envolvendo desde
a estrutura organizacional até a diversificação de
receitas, que se provaram acertadas.
Fortalecemos a equipe de captação de recursos
e buscamos novas formas de geração de renda,
com eventos que aliaram solidariedade e diversão,
como o ASA Game Dinner e o Fashion Solidário.
Apostamos na inovação para gerar resultados consistentes e mantivemos o alto nível de qualidade
dos serviços e das equipes, que trabalham enga-

jadas à causa social e focadas em oportunidades
de transformação da vida de nossos atendidos. A
otimização de recursos possibilitou capacitarmos
ainda mais os colaboradores e, consequentemente, agregar mais valor ao atendimento oferecido a
crianças, adolescentes e idosos.
Garantimos também a execução de novos projetos socioeducativos nos CEIs e nos CCAs da ASA e
iniciamos a prestação de um novo serviço: o Centro Dia Lar Santo Alberto, que tem se mostrado
um importante instrumento de contribuição social
para idosos em situação de vulnerabilidade social
da cidade de São Paulo.
Este relatório, além de apresentar as conquistas
deste ano, é um convite para que participem ainda
mais do dia a dia da instituição, para que possamos
juntos garantir a missão da ASA de transformar vidas, ao educar e acolher crianças, jovens e idosos.
A todos vocês os sinceros agradecimentos dos profissionais da ASA.
Boa leitura!

“Essa vitória foi construída ano a
ano e exigiu a tomada de decisões
estratégicas, envolvendo desde
a estrutura organizacional até a
diversificação de receitas, que
se provaram acertadas.”
Celia Tilkian
Superintendente Executiva

A ASA hoje
CEI – Creche Bela Vista
Brechó Pinheiros

CCI - Centro de Convivência Integrado Odyra Moreira Ferreira:
CEI - Creche Santa Helena
CCA - Recanto São José
Centro Dia Lar Santo Alberto
Brechó Santana

CEI – Creche Lar Infantil
CCA – Recanto Santa Mônica

CEI – Creche São Francisco
CCA – Recanto dos Pássaros
CCA – Recanto Gaetano e Carmela
CEI – Creche Santo Agostinho
CCA – Recanto Primavera

Missão:
Transformar ao
educar e cuidar de
crianças e adolescentes,
acolher e promover o
bem-estar de idosos,
oferecendo oportunidades
de desenvolvimento
pessoal com respeito
e dignidade.
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Visão:
Ser reconhecida pela
sociedade como uma
instituição de referência na
prestação de serviços para
uma população em situação
de vulnerabilidade social,
nas diferentes etapas
da vida.

Valores:
• Compromisso com a
transformação pessoal
e social
• Ética e justiça nas ações
• Igualdade e respeito
nas relações
• Credibilidade
e transparência
• Capacitação contínua
de proﬁssionais

74
anos de trabalho
e dedicação

Mais de

230

100

funcionários

voluntários

2 brechós

11

unidades
de atendimento

crianças

1400

idosos

adolescentes

1

sede
administrativa
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CEIS

Valorização da
Primeira Infância
Tendo o brincar como fio condutor, projeto pedagógico estimula o desenvolvimento cognitivo e a sociabilidade das crianças de zero a seis anos.
Equipe dos CEIs também participa de capacitações no tema.
Investir no cuidado e na educação das crianças, garantindo seu pleno
desenvolvimento na Primeira Infância, é a base do projeto pedagógico
seguido pelos cinco Centros de Educação Infantil (CEIs) - Creches ASA.
Esta fase da vida da criança, que vai do zero aos seis anos, é determinante para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e da sociabilização do indivíduo. Portanto, é nesta faixa etária que as crianças precisam de oportunidades e estímulos para desenvolver suas habilidades.
Por isso, os CEIs da ASA planejam suas atividades com foco no desenvolvimento pleno da criança, considerando seu crescimento físico, amadurecimento psicológico e mental, aquisição de movimentos,
capacidade de aprendizagem, fortalecimento de vínculos e afetividade. Para a ASA, é brincando que as crianças desenvolvem todas as
suas potencialidades, portanto, o brincar permeia todo o processo de
aprendizado nos CEIs.
Um exemplo disso foi o Projeto África/Brasil, que norteou as atividades dos CEIs em 2016 e contemplou experiências de exploração da
linguagem verbal, artística e corporal por meio de dança, música, movimento, artes plásticas e leitura. Além disso, permitiu que as crianças
pudessem explorar uma nova cultura e sua diversidade.
A equipe pedagógica dos CEIs focou seus esforços na valorização da
Primeira Infância, abordando o tema no dia a dia e dividindo conhecimento com os familiares das 836 crianças atendidas.
Nas 11 reuniões pedagógicas realizadas ao longo do ano, os debates abordaram a importância de se investir nesta etapa da vida e de como criar um
ambiente estimulador, harmonioso, organizado e confortável para que as
crianças possam, cada vez mais, ter um crescimento saudável.
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Dando continuidade aos trabalhos já desenvolvidos,
em 2017 a ASA investirá ainda mais na formação de
seus profissionais, aprofundando seus conhecimentos sobre a Primeira Infância e garantindo a qualidade e diferencial dos serviços de seus CEIs.

Parcerias CEIs
A ASA e a CASA7 Memórias e Aprendizagens da
Prática Social, em 2016, deram continuidade ao
processo formativo em avaliação. Ao longo do ano,
coordenadores e diretores dos CEIs implementaram o projeto de avaliação de resultados em duas
dimensões: desenvolvimento infantil e formação
dos educadores.

A parceria com o Instituto Horas da Vida tem trazido
muitos benefícios aos profissionais da ASA. Além de
possibilitar atendimento médico à equipe da ASA, aos
atendidos e seus familiares, o instituto também ofereceu diversas palestras sobre importantes temas como
primeiros socorros, prevenção ao câncer de mama e
cuidados com a Dengue, Zica Vírus e Chikungunya.

Com o apoio do Fundo Itaú de Excelência Social,
a ASA finalizou a capacitação de seus profissionais em música com a gravação de um CD com
canções infantis, que foram trabalhadas nos encontros de formação coordenados pelo professor
Marcos Azambuja.

A Escola de Samba Vai-Vai manteve a parceria
com a ASA oferecendo sua infraestrutura para os
eventos dos CEIs. Já a Fundação Amor Horizontal
doou materiais pedagógicos aos CEIs e ofereceu
passeios e brinquedos no Dia das Crianças. E o Teatro Sérgio Cardoso disponibilizou ingressos para
peças de teatro para a ASA e convidou o CEI Bela
Vista para participar de eventos promovidos pelo teatro.

O XXXII Programa de Formação Cultural, desenvolvido pelo Instituto Girassol, proporcionou aos profissionais dos CEIs da ASA uma visita mediada à 32ª
Bienal de São Paulo, na qual puderam ampliar o
conhecimento cultural e ter contato com as mais
variadas manifestações artísticas.

A confiança depositada por estes parceiros no trabalho da ASA é essencial para o cumprimento da
missão institucional. Para a ASA, é uma honra poder contar com estes apoios e incentivos.
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CCAS

Estímulo à autonomia
e ao protagonismo
Para a ASA, investir no empoderamento de crianças e adolescentes permite
que essa geração exerça uma função social, com capacidade de realizar
ações que façam diferença na sociedade.
Nos cinco Centro para Crianças e Adolescentes (CCAs) - Recantos ASA
são atendidos diariamente mais de 560 educandos que, como grande
parte da população brasileira, estão suscetíveis às mais diversas violações de seus direitos. Sintonizadas com a definição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a missão da ASA, as atividades
propostas buscam fazer com que as crianças e adolescentes tomem
consciência de seus direitos e deveres e tenham a autoestima fortalecida, tornando-os mais preparados para lidar com seus desafios. Com
esse foco, as propostas socioeducativas visam a aquisição de competências pessoais e sociais que possibilitem o desenvolvimento do
indivíduo por meio da autorreflexão e do senso crítico.
Para a ASA, o empoderamento de crianças e adolescentes vai muito
além de capacitá-los para controlar seu próprio destino com responsabilidade e respeito. Permite que essa geração exerça uma função
social, com capacidade de realizar ações que façam diferença na sociedade. Autonomia e protagonismo representam a linha condutora
de todos os projetos desenvolvidos em 2016.
A proposta de trabalho denominada DPS – Desenvolvimento Pessoal
e Social é uma das que evidenciam esse conceito e é concretizada por
meio do Projeto Formação para a Vida, que tem a empresa Ultragaz
como principal patrocinador.
Neste projeto, a psicóloga Kátia Griecco proporciona à equipe educativa dos CCAs dinâmicas voltadas para o autoconhecimento, além de
conversas e debates para fortalecer o educador e ajuda-lo a enfrentar momentos de conflito. Com o mesmo objetivo, a psicóloga Diva
D´Angelo oferece voluntariamente um momento de troca e orientação para os educadores, com base em estudos de caso.
O trabalho com valores humanos desafia os educadores a vivenciarem e
transmitirem esses princípios, de forma a potencializar a transformação
dos educandos. As famílias dos atendidos também são contempladas com
essas atividades, recebendo um apoio importante para lidarem com seus
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próprios problemas, em um espaço de confraternização e parceria.
O patrocínio da Fundação Crespi-Prado tornou
possível o apoio da coordenadora pedagógica Simone Aquino, que muito contribuiu na atuação
dos educadores, estabelecendo, sedimentando e
atualizando a proposta pedagógica do Projeto Formação para a Vida.

Conhecendo a importância da música para o desenvolvimento das crianças, foi mantida a tradição
do Coral ASA pelo terceiro ano consecutivo. O ano
foi encerrado com uma apresentação especial
para os pais, parceiros e convidados da instituição.

Outra atividade que promove a autonomia e a
responsabilidade pessoal é realizada no Projeto
Desenvolva-se – Saúde Sexual e Reprodutiva, patrocinado pela Fundação Abrinq. A psicóloga Leticia
Rangel trata, com os educandos, de assuntos relacionados às questões de sexualidade, como prevenção à gravidez precoce e às doenças sexualmente transmissíveis, mas, principalmente, oferece um
espaço seguro para que os adolescentes coloquem
suas dúvidas e seus problemas, e se empoderem
para lidar com eventuais assédios e violência.
O Projeto Nutrição é Saúde, conveniado com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo – SMDHC e viabilizado por meio
do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, visa a autonomia dos educandos em relação à
alimentação e o aprendizado sobre a ingestão de
alimentos saudáveis.
Outro convênio com a SMDHC garantiu a realização, a partir de novembro de 2016, do Projeto Arte
e Cultura, que propicia atividades de artes plásticas, música, dança e artes circenses.
Ações de Esportes, Informática e Teatro foram desenvolvidas durante o ano por meio do Projeto Expressão e Movimento, com patrocínio da UNESCO/Criança Esperança. Durante as atividades, os
educandos foram estimulados a se expressarem
sem medo, demonstrarem seus sentimentos, a ter
espírito de equipe e a se organizarem.
A Fundação Arymax patrocinou o Projeto FotoRealidade, que, com o apoio da fotógrafa Luciana da
Silva Santos, estimulou o protagonismo social utilizando a fotografia como ferramenta.
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CENTRO DIA

Foco no
envelhecimento
feliz e saudável
Com capacidade para atender 60 idosos em situação de vulnerabilidade
social, com grau leve de dependência, o Centro Dia Lar Santo Alberto foi
aberto no início de 2016 após ampla reforma no espaço.
Mais uma vez a ASA atendeu as demandas da sociedade e iniciou, em
2016, uma nova e pioneira forma de atendimento, fruto de um convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo: um Centro Dia de Convivência para Idosos, destinado a pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade
social. Após uma grande reforma e adequação do espaço, o Centro
Dia Lar Santo Alberto foi inaugurado no início do ano, com capacidade
para 60 idosos com leve grau de dependência.
Com acompanhamento de uma equipe interdisciplinar, formada por
assistente social, psicóloga, nutricionista, terapeuta ocupacional e
enfermeira, o Centro Dia da ASA proporciona aos idosos um atendimento assistencial planejado e completo, visando a qualidade de
vida dos assistidos.
Para a ASA, envelhecer bem, de uma forma feliz e saudável, significa
poder realizar as atividades diárias com autonomia e dignidade. Acreditamos que os idosos devem ter condições de manter seus cuidados
pessoais e participar de atividades sociais e de lazer, e, principalmente,
fortalecer seus vínculos familiares.
Com esse pensamento, a unidade busca oferecer atividades lúdicas
com foco na sociabilização, na valorização dos talentos individuais e no
bem-estar de todos. As ações propostas no Centro Dia são desenvolvidas seguindo um cronograma que leva em consideração a condição
física, cognitiva e emocional de cada idoso:
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• Oficina de Arte e Cultura: atividade de sensibilização
para a arte e aquisição de conhecimento cultural, por
meio do contato com obras de artistas consagrados.
• Arteterapia: ferramenta de intervenção terapêutica que utiliza o processo criativo como elemento
transformador, permitindo, através dos símbolos
criados, a ampliação da consciência de si.
• Dança Sênior: dança específica para a terceira
idade, com movimentos simples e ritmados. Em
grupo, a dança resgata o companheirismo, a paciência, a alegria e a comunicação.
• Oficina de Canto e Coral: formação de um coral
com repertório validado pelos idosos.
• Oficina de Artesanato: desenvolve habilidades por
meio de várias técnicas, como aproveitamento de
materiais reciclados, pintura em madeira, feltro e
forração de caixas, entre outras.
• Atividade Física: melhora as capacidades funcionais, a força muscular, a flexibilidade, aumenta a
amplitude de movimentos, o equilíbrio e coordenação, restaura a marcha, previne o imobilismo,
promove autoconfiança e proporcionar maior segurança em atividades da vida diária.
• Mãos à Horta: diariamente os idosos cuidam do
pomar e da horta do Centro Dia, o que permite interação direta com a natureza.
• Oficina de Nutrição: aborda temas como hábitos
alimentares saudáveis e curiosidades culinárias,

sempre estimulando a autonomia no preparo de
suas refeições em casa, quando necessário.
• A hora da leitura e bate papo: depois do almoço,
são disponibilizados livros e revistas variadas para
estimular a leitura e a conversa entre os idosos.
• Jogos e Informática: rodadas de dominó, baralho,
jogos de tabuleiro e atividades de informática para
descobertas e reavivar a memória.
• Oficina de Estimulação Cognitiva: trabalha aspectos como atenção, memória, concentração, raciocínio e função executiva.
• Rodas de Conversa: são momentos de reflexão
acerca do envelhecimento ativo, histórias de vida,
autoconhecimento e temas de interesse em geral.
• Reuniões com as famílias: para estimular a participação dos familiares no dia a dia do idoso, o
acompanhamento das atividades realizadas, o relacionamento interpessoal e a nova dinâmica familiar, com filhos cuidando dos pais.
• Passeios: programações na comunidade, como
ida a floriculturas, shoppings, supermercados e visita ao brechó ASA Santana.
Todas estas atividades são desenvolvidas nas dependências do CCI – Centro de Convivência Integrado Odyra
Moreira Ferreira, que garante uma rica e importante interação entre os idosos do Centro Dia, crianças do CEI
Santa Helena e adolescentes do CCA São José, resultando numa aproximação de gerações e cultivo do respeito.

relatório de atividades 2016
2015 | 11

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Inovação na busca
da sustentabilidade
financeira
Ações estratégicas resultaram no engajamento de novos contribuintes mensais, na conquista de novos parceiros, no fortalecimento de significativas
fontes de renda e na consolidação da imagem institucional.
Em 2016, a ASA implementou diversas ações estratégicas com o objetivo de
alcançar a sustentabilidade financeira. Neste sentido, buscou a adoção de
medidas inovadoras, que trouxeram resultados positivos tanto para a situação financeira quanto para a imagem institucional.
A área de Desenvolvimento Institucional ganhou reforços e alcançou excelentes resultados, utilizando-se de novos instrumentos para Mobilização de
Recursos e Comunicação. A ação resultou no engajamento de novos contribuintes mensais, na conquista de novos parceiros – tanto para o financiamento de projetos quanto para a doação de cupons de Nota Fiscal Paulista
– e na atração de uma nova clientela para os Brechós ASA.
Ao longo do processo de amadurecimento, identificamos que a atuação
desta área deveria ser muito mais ampla. Além de captar recursos e buscar
sustentação para as ações sociais promovidas pela instituição, a missão deste núcleo passou a incluir também a comunicação do trabalho institucional
da ASA e a ampla divulgação de nossa longa e consolidada história.
Desta forma, novos e importantes relacionamentos, com pessoas físicas e jurídicas, foram estabelecidos. Significativas fontes de renda, como os Brechós
ASA e os bazares, também ganharam evidência e apresentaram resultados
muito positivos.
Os convênios com a Prefeitura de São Paulo continuaram formando a base
financeira para as atividades desenvolvidas nos CEIs, CCAs e no Centro Dia
da ASA. Entretanto, a contribuição de voluntários e parceiros foi essencial
para a boa performance deste ano. O apoio e a colaboração de pessoas e instituições engajadas na causa social nos permitiram, por mais este
ano, cumprir a nossa missão de transformar a vida dos nossos atendidos
todos os dias.
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Projetos mantidos,
apesar da crise

dades propostas incluíram capacitação de orientadores socioeducativos, oficinas para abordagem desses
temas com os educandos e suas famílias, bem como
apoio psicológico nos casos de violência física e sexual.

Diante das dificuldades econômicas enfrentadas por
todos os setores da economia brasileira desde meados de 2015, a ASA observou que a quantidade de
editais abertos por instituições interessadas em investir em projetos sociais diminuiu cerca de 25%.

No final do ano, a ASA conseguiu a aprovação de um
novo projeto junto ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo
(CMDCA), o “Previna-se: saúde sexual, reprodutiva e
atendimento psicológico aos educandos da ASA”.

Além disso, o valor dos recursos destinados para os
editais também apresentou redução. Entretanto, em
função de iniciativas aprovadas anteriormente e do
apoio de fiéis patrocinadores da ASA, conseguimos
manter as atividades socioeducativas nos espaços
com a qualidade de sempre.

Pensando na diversificação das fontes de financiamento, a equipe de Desenvolvimento Institucional
também dedicou esforços na captação de recursos
por meio do Imposto de Renda de pessoas físicas.
Assim, o projeto em captação pelo Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca)
ultrapassou em 11% os recursos mobilizados e deverá ter início no primeiro semestre de 2017.

Desde o segundo semestre de 2016, a instituição reforçou sua intenção de direcionar o escopo dos projetos para a proteção integral e diminuição da violência
entre as crianças e adolescentes. De todas as propostas submetidas, cinco tiveram um desenho específico
para abordar temas como o combate à violação de
direitos e promoção da igualdade de gênero. As ativi-

Para que em 2017 possamos atingir resultados melhores, o desafio será buscar novos apoiadores para
impulsionar a execução de projetos ainda mais desafiadores e alinhados com as necessidades contemporâneas de nossos educandos.

PROJETOS REALIZADOS EM 2016
Programa / Projeto

Financiador

Local

Focos dos Projetos

Diversificação

Crespi-Prado

CCAs

Informática, teatro e esportes.

Projeto Formação para a Vida II

Ultragaz

CCAs

Valores, ética e convivência

Projeto Diversidade Cultural

Prada

CEIs

Esportes e artesanato

Projeto Expressão e Movimento

Criança Esperança

CCAs

Reforma, cultura digital, esportes
e teatro

Histórias sem Fim

Juntos.com

Centro Dia

Video-debates e leituras

Projeto Desenvolva-se
(Programa Nossas Crianças)

Fund. Abrinq

CCAs

Saúde sexual e reprodutiva

Nutrição é Saúde

FUMCAD

CCAs

Nutrição e alimentação saudável

Arte e Cultura

FUMCAD

CCAs

Circo, dança circular, teatro, música
e esportes

Lar Cultural

Tecnisa

Centro Dia

Dança, artesanato e música.

Conviver com arte

Fundafresp

Centro Dia

Arteterapia e bem-estar

Projeto FotoRealidade

Fundação Arymax

CCA S. José

Protagonismo e fotografia
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Mudanças geram
crescimento de
vendas nos brechós

Novos pontos
comerciais com
urnas para NFP

Os Brechós ASA ganham cada vez mais relevância no processo de mobilização de recursos da
instituição. Desde que a unidade de Pinheiros foi
reformada e ampliada em 2014, a frequência de
clientes vem aumentando e a oferta de produtos,
crescendo e se diversificando.

Uma das principais fontes de recursos da instituição vem da doação de cupons fiscais para cadastro no Programa Nota Fiscal Paulista. No ano de
2016, 39 pontos comerciais aderiram à iniciativa,
totalizando 151 urnas da ASA espalhadas em estabelecimentos parceiros na cidade de São Paulo.
Entretanto, devido à crise econômica do país, apesar do aumento de locais de captação, houve uma
queda de 12% no número de cupons doados, que
passou de 533 mil em 2015 para 472 mil em 2016.

Com a curadoria de alguns especialistas, entre eles
Chiara Gadaleta e voluntários do Istituto Europeo
di Design – IED, o layout do espaço e a exposição
dos produtos foram aprimorados, facilitando as
compras e valorizando as peças.
Novas frentes também foram abertas, como as
vendas por atacado na unidade Santana e os eventos temáticos realizados no brechó de Pinheiros.
Em 2016, o total de vendas dos brechós aumentou 30% em relação ao ano anterior, resultado do
empenho da equipe dos brechós, focadas em um
atendimento de qualidade.
Assim, as iniciativas se mostraram acertadas e trouxeram excelentes resultados, tanto financeiros quanto de visibilidade institucional.
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Bazares reúnem
diversão e
solidariedade
Por mais um ano, os bazares da ASA foram um verdadeiro sucesso e renderam ótimos ganhos financeiros para a instituição. Os tradicionais ASA Fair®
e Bazar Mãos Brasileiras® e Bazar do Dia das Mães
contaram com a parceria de mais de 100 expositores dos mais diversos segmentos. Nestas ocasiões
também aconteceram rodadas de bridge e tranca.
Foram dias de diversão e solidariedade! Estes bons
resultados foram alcançados graças à colaboração
e dedicação do grupo de mais de 80 voluntárias
da ASA, que acompanha e apoia o trabalho da instituição há décadas. Agradecemos a todos os visitantes, voluntários, expositores e parceiros que
contribuíram para o sucesso dos eventos.

Novos eventos
conquistam
apoiadores
Em 2016, a ASA apostou em novos eventos institucionais para alavancar a receita financeira e fortalecer ainda mais a imagem institucional junto a todos
os seus públicos de interesse.
O principal deles foi o ASA Game Dinner, realizado
na Casa Bisutti em setembro. Neste divertido jantar, os 500 convidados tiveram a oportunidade de
rever amigos e contribuir para os projetos da ASA.
Os participantes concorreram a mais de 25 prêmios incríveis – incluindo joias e viagens internacionais com estadias em hotéis seis estrelas – doados por importantes parceiros como PHD Travel,
RoccoForte Hotels, Avianca, Stuttgart Porsche, Ricardo Almeida, Letícia Linton, entre muitos outros.
O número de convites vendidos superou a expectativa da comissão organizadora, mostrando o engajamento dos amigos da ASA na transformação
da vida de crianças, adolescentes e idosos em
situação de vulnerabilidade social. Em sua fala, a
Presidente do Conselho de Administração da ASA,
Maria Inês de Paula Eduardo, fez questão de enfatizar a importância de poder contar com pessoas que doam tempo, recursos e esforços em prol
daqueles que mais precisam, especialmente neste
momento desafiador para o terceiro setor.

peças vintage e de grandes marcas selecionadas
por Chris Francini, Chiara Gadaleta, Dudu Bertholini, FKawallys, Gustavo Silvestre, Manu Carvalho e
Osvaldo Costa. Os visitantes puderam aproveitar
ainda as comidinhas gostosas do Amuse Food Truck, também parceiro do evento.
Já na primeira edição do Fashion Solidário, realizada
em dezembro de 2016, celebridades e influenciadores digitais se juntaram à ASA numa corrente de
solidariedade. Alexandre Nero, Oscar Schmidt, Fernanda Vasconcellos, Cassio Reis, Carol Magalhães,
Thais Fersoza, Tania Kalil, Jairzinho, Simoninha, Dalton Vigh, Paloma Bernardi, Reynaldo Gianecchini,
Thaynara OG, Jade Seba, Pedro Afonso e muitos
outros doaram peças de seus guarda-roupas para
uma venda especial no Brechó ASA Pinheiros. Toda
a renda obtida nos dois dias de evento foi revertida
integralmente para o financiamento dos projetos
socioeducativos da ASA.
Ainda na área de moda, a ASA também participou
de eventos importantes como o Fashion Sunsets,
promovido pelo Istituto Europeo di Design - IED
São Paulo.

O apoio de todos os voluntários, profissionais,
parceiros e convidados foi essencial para a realização e sucesso deste grande evento. A ASA
destaca, em especial, a colaboração incansável da
conselheira Maria Estela Penteado Cardoso, que
esteve à frente da comissão organizadora e conduziu com maestria todos os preparativos.
Outros eventos que merecem destaque aconteceram no Brechó ASA Pinheiros. Em março, realizamos o Fashion Truck, que reuniu personal stylists e
designers de moda numa curadoria especial para
a ASA. O evento contou com a venda especial de
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Parceiros em prol
dos atendidos
Com a ajuda de parceiros, voluntários e amigos da
ASA, conseguimos arrecadar recursos e materiais
em prol dos nossos atendidos. Estas alianças de sucesso e solidariedade colaboraram para o cumprimento da nossa missão de educar e acolher.
Natal Solidário ASA: A ação Natal Solidário ASA, realizada em parceria com as lojas de brinquedos Ri
Happy e PBKIDS, mais uma vez garantiu a alegria
de todas as crianças e adolescentes de nossos
cinco CEIS e cinco CCAs. Com o apoio dos gerentes
e da equipe de vendas das lojas, os clientes eram
convidados a presentear um dos nossos atendidos, escolhendo uma das cartinhas escritas por
eles que estavam nas árvores de Natal instaladas
nos estabelecimentos. As entregas dos presentes
foram feitas pessoalmente pela mascote da rede,
o Solzinho.
Aniversariantes: Os amigos da ASA estão a todo
o momento apoiando o trabalho da instituição e
nos incentivando a pensar maneiras diferentes
de captar recursos. Assim, no ano de 2016 estivemos presente nas comemorações de aniversário
da nossa rede de amigos. Os aniversariantes, ao
oferecerem suas festas, solicitaram que seus convidados, ao invés de darem presentes, doassem
qualquer quantia para o financiamento das nossas
atividades socioeducativas. A experiência trouxe
ótimos resultados. O desafio agora é aumentar
esta rede de amigos para podermos investir cada
vez mais em nossos projetos.
Tranca do Bem: Os resultados da Tranca do Bem
de 2016, realizada na Sociedade Harmonia de
Tênis, foram além das nossas expectativas. Com
mais de 40 duplas de jogadores, as rodadas foram
emocionantes e disputadas. O salão de eventos do
clube ficou repleto de amigos da ASA, que foram
em busca de diversão, sem deixar de lado a solidariedade. Nesta sexta edição do evento, as duplas
ganhadoras receberam prêmios oferecidos pela
Latam Linhas Aéreas e pela agência PHD Travel.
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Comunicação investe
em visibilidade
institucional
No início do ano a ASA optou por ter uma equipe
própria para seus processos de comunicação interna e externa. A partir de então, todos os esforços
foram concentrados para unificar a linguagem da
instituição, fortalecer a imagem institucional, garantir que os relacionamentos com os diversos públicos fossem estreitados e que todos os stakeholders,
informados sobre o dia a dia da instituição.
A aposta deste investimento tem trazido grandes
ganhos para a ASA. Ao longo de 2016, o número de
curtidas na página oficial da entidade na rede social
Facebook passou de 1000 para mais de 3500. Um
aumento de mais de 250% com relação ao ano anterior. O perfil da ASA no Instagram também alcançou
uma audiência recorde. No mesmo período ganhou
1600 novos seguidores, alçando cerca de 2000 interessados em conhecer e apoiar a nossa causa.
Uma parceria com o Google Brasil também viabilizou
importantes ganhos institucionais. Com um orçamento de U$10 mil mensais oferecido pela empresa para
a promoção da ASA, conseguimos alavancar a divulgação dos nossos brechós, eventos e projetos. Hoje
os anúncios da instituição aparecem no topo da pes-

quisa do Google, facilitando o acesso daqueles que
procuram por ONGs, doações ou roupas de brechó.
O investimento em visibilidade tornou-se importante
no processo contínuo de divulgação de nosso trabalho. O desafio é comunicar a causa, tendo como base
a história de dedicação e contribuição social já consolidada ao longo dos 74 anos da instituição, aliando
transparência à informação em nossos processos.
A comunicação interna da ASA também vem sendo
melhorada a cada dia. Hoje, todos os profissionais
recebem mensalmente os informativos institucionais eletrônicos e impressos, além de participarem de treinamentos de formação e eventos com
foco na qualidade de vida como, por exemplo, as
palestras da Vendedoria Consultoria, AlfieriPerfetto
Recursos Humanos e Instituto Horas da Vida.
Em 2016, a ASA desenvolveu duas grandes campanhas de doação: Dia dos Avós e Natal. Com a participação efetiva dos doadores, foi possível alcançar a meta
de arrecadação e, consequentemente, fortalecer as
atividades de formação e acolhimento das crianças,
adolescentes e idosos atendidos pela instituição.
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VOLUNTARIADO

Novo Programa de
Voluntariado da ASA
Reconhecendo a importância do trabalho voluntário para a instituição,
no início de 2016 foi lançado o novo programa com o objetivo de valorizar,
estruturar e incentivar ainda mais esta prática na instituição.
Desde a sua fundação, a ASA conta com o apoio e a dedicação do seu grupo
de voluntariado, que cresce e se fortalece a cada ano. O esforço dessas pessoas, que doam horas do seu dia a dia em prol da instituição, permite que a
ASA cumpra a sua missão com qualidade e eficiência.
Ao longo dos seus 74 anos, a organização ampliou o número de voluntários
e, hoje, conta com o apoio de mais de 100 pessoas. Atuando desde a gestão
administrativa até as mais diversas formas de captação de recursos, o voluntariado tornou-se um dos mais importantes pilares institucionais.
Reconhecendo a força e a importância desse trabalho, no início de 2016 foi
lançado o Novo Programa de Voluntariado da ASA, com o intuito de valorizar,
estruturar e incentivar ainda mais esta prática na instituição. Além disso, o
objetivo era ampliar a organização da área, aumentar o número de voluntários e reunir talentos diversificados.
Esta reestruturação deu certo e trouxe muitos benefícios para a área. O processo de seleção dos voluntários foi padronizado, a divulgação das vagas foi
otimizada e foram criados um guia de conduta e um manual do voluntário a
fim de apresentar os direitos e deveres dos novos participantes. Com estas
ações, o número de voluntários aumentou e a evasão no grupo foi reduzida.
Nesta fase de reorganização, a ASA estabeleceu um canal aberto de diálogo
com essas pessoas para que todas as sugestões de melhoria e contribuições fossem analisadas e encaminhadas, visando sempre o fortalecimento
do grupo de voluntariado e da organização.
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Empresas estimulam Dedicação contínua
trabalho voluntário
de parceiros
Além de receber o apoio de pessoas físicas, contamos com a parceira de importantes empresas que
incentivam a participação de seus profissionais
em ações sociais em prol dos atendidos pela ASA.
Em 2016, mais de 120 profissionais de empresas
apoiadoras espalharam carinho entre os beneficiários e trouxeram muitas melhorias aos espaços
físicos da instituição.
Escola Viva: Profissionais da escola realizaram a
pintura da área externa do Centro Dia Lar Santo
Alberto, doando os galões de tinta e mão de obra.
Banco Itaú: Especialistas do banco ofereceram oficinas sobre educação financeira aos profissionais
da ASA no CCI - Centro de Convivência Integrado
Odyra Moreira Ferreira.
Tecnisa: Por mais um ano, o grupo de voluntariado da Tecnisa levou alegria aos idosos atendidos
pela ASA. Foram tardes de muita diversão com jogos, música e confraternização no Centro Dia Lar
Santo Alberto.
Deutsche Bank: A dedicação dos profissionais e o
apoio do banco beneficiaram as unidades de Santana, garantindo melhorias na estrutura física e
muito carinho aos idosos.

A ASA e os atendidos também contam com a dedicação voluntária inestimável de alguns parceiros:
EFALL: O projeto EFALL – English for All, fundado
pela conselheira Maria Estela Penteado Cardoso,
é desenvolvido em todos os CCAs da ASA. Esta
atividade complementar oferece aos mais de 560
educandos a oportunidade de iniciarem seus
conhecimentos em inglês, o que contribui para
a conquista de seus ideais. No ano de 2016, 37
crianças e adolescentes receberam seus certificados das mãos de seus volunteachers.
Instituto Horas da Vida: Em 2016, a parceria com
o Instituto Horas da Vida foi renovada, garantindo que todas as crianças, adolescentes, idosos,
familiares e profissionais da ASA sejam atendidos
por profissionais da saúde, de diversas áreas, em
consultórios particulares e laboratórios especializados, com hora marcada e inteiramente grátis.
Além deste atendimento médico privilegiado, toda
a rede da ASA teve a oportunidade de participar de
mais de 15 palestras com profissionais especialistas, e receber orientações sobre qualidade de vida
e cuidados com a saúde.
Associação Tia Anita: Graças ao apoio da Associação Tia Anita, todos os processos de cotação e
compra de mantimentos e insumos dos CCAs da
ASA são facilitados e têm garantia de procedência.
A associação se encarrega de realizar rígidas vistorias técnicas aos produtores, efetuar uma busca por preços que equalizam custo x benefício e
catalogar os melhores fornecedores. Esta parceria,
renovada todo ano, torna eficaz e ágil o dia a dia
administrativo de cinco CCAs.
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Resultados Financeiros
Resultado Comparativo 2015 X 2016

		

2015

2015

2016

RECEITAS	

12.160.874,48

14.976.777,45

DESPESAS	

13.523.149,92

13.274.234,65

RESULTADO	

-1.362.275,44

1.702.542,80

2016

Resultado Comparativo 2015 X 2016*

		

2015

2016

RECEITAS	

12.160.874,48

13.321.777,45

DESPESAS	

12.844.270,83

12.792.973,01

-683.396,35

528.804,44

RESULTADO	
*Expurgando:

2015 - expurgando depreciação e despesas eventuais não orçadas
2016 - expurgando depreciação e impactos da venda de imóvel

2015

20

2016

Aplicação de Recursos – Por Segmento

Total Receitas 2016

Centro Dia Lar Santo Alberto
8%

Outras Receitas*
R$5.988.009,86

Administração geral
20%

Recantos
20%

Brechó
5%

Prefeitura
R$ 8.988.767,59
Creches
47%

Outras Receitas 2016

BRECHÓ PINHEIROS
BRECHÓ SANTANA
CONTRIBUINTES

5%

5%

18%

CONVÊNIO CRECHE
20%

DOAÇÕES PF
DOAÇÕES NPF
DOAÇÕES PJ

2%
6%

30%

2%2%

2%
8%

OUTRAS RECEITAS
PROJETOS
RECEITA ALUGUEL
RECEITA BAZAR

Aplicação de Recursos – Por Tipo de Despesa
DESPESAS COM PESSOAL
2%
2% 1% 5%

10%

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3%

ALIMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO
CONCESSIONÁRIAS (Energia, Telefone, Água)

10%
61%
6%

MATERIAIS DIVERSOS
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE
MATERIAL PEDAGÓGICO
OUTRAS DESPESAS
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Parceiros
Financiadores
PARCEIROS PLATINA
• Companhia Ultragaz S/A
• Criança Esperança / UNESCO
• Deutsche Bank
• Fundação Abrinq
• Fundação Itaú Social
• Instituto Horas da Vida

PARCEIROS OURO
• Fundação Crespi-Prado
• Fundação Prada de Assistência Social

PARCEIROS PRATA
• Bexs Bank
• Afresp - Associação dos Fiscais de Renda
do Estado de SP
• Tecnisa

PARCEIROS BRONZE
• Fundação Arymax
• Funsai – Fundação Nossa Senhora Auxiliadora
do Ipiranga
• Livo
• Spot Promo
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ASSESSORIAS PRO
BONO 2016
• Apoio Assessoria e Projeto de Fundação
• Diva Maria de Moura D`Angelo
• Inso informática e Serviços Ltda
• Instituto Girassol de Educação Infantil e Pesquisa
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr.
e Quiroga Advogados
• Moreira Ferreira Advogados Associados
• Nelson Aguiar
• Ramaciotti e Paula Eduardo Sociedade de Advogados
• Silvia Eduardo Arquitetura de Exteriores
• Silvia Regina de Carvalho Pereira
• Wanda Geribello

PARCEIROS
GOVERNAMENTAIS
2016
• Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
• Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo
• Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania de São Paulo

Apoiadores 2016
• Abrinq
• Accessorize
• Associação Tia Anita
• Brechó Capricho À Toa
• Brinquedos Estrela
• C&A Modas
• Café Cacique
• Casa do Pão de Queijo - Rua Haddock Lobo
• Chiara Gadaleta
• Colégio Normélia Ballock
• Colgate Palmolive
• Companhia Das Folhas
• Dotz
• Drogaria São Paulo
• EMEI Angelo Martino
• Escola de Samba Vai-Vai
• Escola Viva
• Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

• Fábrica de Pão Sr. Salvador
• FIAM-FAAM Centro Universitário
• Fundação Amor Horizontal
• Grupo de Rede Bela Vista
• Grupo Dia Supermercado
• Juntos.com.vc
• Locadora Space Video
• Paróquia Santo Antonio Lauzane Paulista
• PBKids
• Projeto English For All - EFALL
• Ri Happy Brinquedos
• RMF Assessoria Imobiliária
• Rotary Club De São Paulo - Nordeste Vila Maria
• Santana Garden
• Shopping Santana Parque
• Supermercados Bergamais
• Teatro Sérgio Cardoso
• Tempera Bem
• UBS Humaitá
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Parceiros - Nota
Fiscal Paulista 2016
• Accessorize
• Amoreira
• Ankara Modas
• Artwalk
• Attualità
• Balonè Acessórios
• Banca Minoru
• Bayard Esportes
• Bazar Santa Bárbara
• Bergamais Supermercado
• Boulangerie Chez Mona Patisserie
• Burger King
• CNS Calçados
• Cacau Show
• Café Starbucks
• Carline
• Casa Alegria
• Casa Canela
• Casa do Pão de Queijo
• Catavento Brinquedos - Campo Belo
• Cavalli
• Center Ilha Hidráulica e Elétrica
• Chácara Pau Brasil
• Clovis Calçados
• Construmari materiais para construção
• Contém1g
• Dibs Calçados e Confecções
• Dimas Distribuidora de Mat.p/Esc
• Divino Fogão
• Drogaria e Perfumaria Real Morumbi
• Eliane Monteiro Bolos
• Emporium Presentes
• Empório Santa Carolina
• Espaço Árabe
• Expand Vinhos
• Fine House Presentes
• Foco Fornecedora de Cosméticos
• Gaeta Masseria
• Gendai
• Griletto
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• Hope
• Imperatriz Villa Bar
• Inbox Descartáveis
• Joakins Hamburguer
• Juliana Bicudo Sapatos Artesanais
• K Strauss Lederman Bijouterias
• Kin Ferragens em Geral
• La Buena Paleteria Mexicana
• La Cucina Di Casa Rosticceria
• Lacoste
• LivLight Nutrição Gourmet
• Matéria Prima Farmácia de Manipulação
• Montana Grill
• Morana Acessórios
• Mr. Baker
• Mr. Cheney Cookies
• Multicoisas
• Novilus Carnes
• Original Burger
• Outback Steakhouse
• Overboard Moda Surf e Skate
• Padoca do Maní
• Papelaria do Tio
• Pijamania
• Pomar Café
• Pomar da Vila
• Posto Aeroporto
• Posto Ale
• Posto Alto Pinheiros
• Posto Portal do Morumbi
• Posto de Gasolina BWP
• Posto de Gasolina Piraquara
• Posto de Serviços Torrealba
• Puket / Tip Top
• Raia Drogasil S/A
• Restaurante Condimento
• Restaurante Maíz
• Restaurante Nona Luccia
• Restaurante Riso
• Rosima

• Santana Garden Comércio de Plantas
• Saúde Natural
• Scene Malwee
• Sensi
• Sinhá Boutique
• Social Tintas
• Subway
• Suri Ceviche & Bar
• Tchocolath Chocolates Artesanais
• Thiago Teixeira Costacurta
• Tia Armênia Cozinha Artesanal
• Valdac
• Versace
• World Tennis
• Yogini
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Equipe
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE
TÉCNICA

Presidente: Maria Inês de Paula Eduardo
Vice-presidentes: Nelly Conde
Maria Cristina Prestes Motta

Superintendente Executiva: Celia Tilkian
Gerente Financeira: Carmelita Sanches
Gerente Administrativa: Silvia Cambraia
Coordenadora Geral dos Centros para Crianças e Adolescentes (Recantos ASA): Clicia Maria
Montes Bastos
Coordenadora Geral dos Centros de Educação
Infantil (Creches ASA): Sueli Aparecida
Santana Ferreira
Gerente de Serviços Centro Dia Lar
Santo Alberto: Sandra Leme da Costa

Ana Paula Pinho Spinelli Silva
Camila Fleury da Silveira
Claudia França Facchini
Daniella Suplicy Rolim Miele
Elisabeth Vieira de Azevedo Conde
Fernanda Ferreira Martins Leser
Fernanda Murray Sandt
Helena Elizabeth Assumpção
Julie Horn Ramos
Laura Gomes Marchiori
Margarida Maria A. Costa Monteiro
Maria Estela Penteado Cardoso
Maria Cecilia M.R. Pereira Leite
Maria Christina Figueiredo Freitas
Maria Fernanda Flores Levy
Maria Iracema V de Andrade Gianella
Maria Teresa Moreira Ferreira
Mirella Alcide Ferreira Martins
Silvia Marques Correia de Oliveira Souza
Vera Maria Rodrigues Alves
Vera Regina Carvalho Levy
Vera Queiroz Ferreira Martins
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Mais de 230 profissionais atuando
nas unidades da ASA
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