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DESTAQUE

Fundação Itaú Social apoia formação de equipes

O Fundo Itaú de Excelência Social investe na formação das equipes dos CEIs - Creches ASA nas áreas de música e avaliação
de projetos. As atividades estão encantando os participantes. Saiba mais na página 3.

Presente em dose dupla

Moda sustentável
#sustentabilidade
#vintage
#reuso
#moda

Ao comprar um presente no tradicional Bazar do Dia
das Mães da ASA você também estará presenteando
as crianças, adolescentes e idosos atendidos em
nossas 11 unidades. Não perca esta oportunidade
e compareça ao Buffet Mansão Cidade Jardim nos
dias 28 e 29 de abril, das 11h às 20h. No Bazar você
encontra excelentes artigos de decoração, cama, mesa,
banho, brechó e muito mais. Um torneio de bridge
com prêmios vai agitar o evento. Convide as amigas e
os amigos. Nos vemos lá!
* Participe também da nossa campanha no Instagram.
Publique uma foto com sua mãe e a hashtag #diadasmaesASA

O SEBRAE aponta que o consumo sustentável
está na moda. Os brechós são muito populares
nos Estados Unidos e Europa e, no Brasil, têm
atraído cada vez mais um público diversificado,
jovens, adultos e idosos de todas as classes sociais.
Eles buscam artigos únicos a preços acessíveis,
gerando uma economia de até 80% em relação às
lojas tradicionais. Os brechós ASA aderem a esta
tendência. Embarque na moda sustentável!
Novos horários de funcionamento dos brechós:
Brechó ASA-Pinheiros: de segunda a sexta,
das 9h às 18h; sábados das 9h às 15h.
Brechó ASA-Santana: de segunda a sexta,
das 9h às 18h; sábado das 10h às 14h.
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CAMPANHA

Doe seu IR brincando...
Com a doação de até 3% do IR devido, você ajuda o Projeto Arte e
 Cultura a sair do papel.
Lembre-se disso ao fazer sua declaração! Acesse asa-santoagostinho.org.br/doacao-imposto.php
REGRAS DO JOGO
1. Baixe o Programa
IRPF 2015 no site da
Receita Federal
5. Clique em
“Novo”, escolha
“Fundo Municipal”
e a cidade de SP

2. Preencha normalmente
todos os campos da sua
declaração de IR.

4. Clique em “Doações
Diretamente na
Declaração – ECA”

6. À direita você encontra “Valor
disponível para doação”. O próprio
programa calcula o valor máximo
a ser doado por você.
9. Clique em “DARF – Doações
diretamente na declaração –
ECA”, imprima e pague esta
DARF referente à doação.

3. Ao finalizar,
entre em “Resumo
da Declaração”

8. Entre em “Cálculo do Imposto”
e você verá o valor no cálculo
geral do IR a pagar ou restituir

10. Último e importante passo: Após o
pagamento, envie um email para lourdinha@
asa-santoagostinho.org.br informando nome,
CPF, endereço, valor e data da doação.

Festa Julina do Lar Santo Alberto: Com o
sucesso do 1º arraial, o Lar quer promover uma festa
ainda mais animada nos dias 4 e 5 de julho! Para doar
prendas e comprar convites, ligue: 2236.1418.
Parceria Flores Online: Em breve, você poderá
acessar a coleção ASA no site da Flores Online,
escolher os seus presentes e colaborar com a ASA.
Fique atento: www.floresonline.com.br.
Promoção da loja Sinhá: A Sinhá, loja de roupas
femininas do Shopping Iguatemi, vai realizar no dia
23 de abril uma venda especial com parte da renda
revertida para a ASA. Vale a pena conferir!

d. Não deixe de enviar os seus dados
para a ASA. Sem isso, a doação não
será destinada ao projeto Arte e
Cultura, ficando no Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FUMCAD).
e. Se já transmitiu a sua declaração,
é possível fazer uma declaração
retificadora e incluir a doação.

Base legal: Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei 12.594/12.

Relatório de Atividades 2014: Já está no ar o
Relatório 2014 que apresenta as principais ações
realizadas pela ASA. Dê uma passadinha no site e
delicie-se com a leitura e as lindas fotos.

b. Válido para pessoas físicas que
declaram o IR por meio de formulário
completo (por deduções legais).
c. Válido também para quem recebe
devolução de IR, pois a % doada incide
sobre o cálculo do imposto devido
final, independente se a pessoa irá
pagar ou receber restituição.

7. Inclua a
quantia e
aperte OK

NOVAS AÇÕES

a. Até 30/04 pessoas físicas podem
destinar até 3% do imposto devido
(ano base 2014) diretamente pelo
Programa de Declaração IRPF 2015.

CULTURA

ASA Cultural reinicia em abril
São Paulo é um dos grandes polos culturais da
América Latina. No campo das artes plásticas,
além da produção artística local, a cidade recebe
exposições internacionais de grande importância.
Este ano, nomes como Marina Abramovic, Picasso,
Kandinsky e Miró estão ou estarão por aqui.
Para usufruir de tudo isso com maior capacidade
de apreensão e prazer, terá início em abril o
Programa ASA Cultural, que oferece um curso com
12 encontros e saídas culturais mensais. O curso
inclui a história da arte, mas também a antropologia,
sociologia, as teorias da comunicação e outras
áreas para apresentar uma visão abrangente dos
temas. A professora Elisabeth Leone, doutora em
Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, conduz
as atividades com muita paixão pelas artes e pelo
trabalho da ASA. Saiba mais: 3887-1112.

DESTAQUE: CEIs - CRECHES ASA

Capacitar o adulto para atingir a criança
A Fundação Itaú Social selecionou um projeto com
foco nos CEIs - Creches ASA para receber apoio
financeiro do Fundo Itaú de Excelência Social.
O projeto, que teve início em março, está empolgando
as equipes das creches. As atividades pretendem
beneficiar as crianças por meio da capacitação dos
coordenadores e professores nas áreas de música e
de avaliação de projetos.
A educadora musical Teca Alencar de Brito afirma
que a música é uma arte que integra várias
experiências vividas pela criança, pois, ao participar
de atividades musicais, ela se movimenta, fala,
canta e se socializa. O repertório das palavras e
os aspectos motores, afetivos e intelectuais são
ampliados no contato com os sons. Já para a
pesquisadora em desenvolvimento humano,
Elvira Souza Lima, a música, para a criança, é fator
de humanização, de congregação com os adultos
e com as crianças mais velhas, tem um papel na

LAR SANTO ALBERTO

Jardim da Vida
Vale a pena conferir o resultado do esforço
coletivo de oferecer uma área agradável para
os idosos do Lar Santo Alberto. Com o apoio
de pessoas e empresas amigas, foi possível
transformar a paisagem e levar acessibilidade
aos equipamentos de ginástica. O projeto Jardim
da Vida saiu do papel e o que era marrom ficou
verde, o que era inacessível se tornou possível.
Veja só que alegria!

identidade cultural e é decisiva no desenvolvimento
da função simbólica.
Para formar os profissionais das creches em música,
a ASA contratou o professor Marcos Azambuja, que já
realizou duas oficinas com forte conteúdo técnico e
muita animação.
Com foco no aperfeiçoamento dos processos
de avaliação implementados nas creches, os
profissionais passaram a contar com a experiência de
Cristina Meirelles, da CASA7. A formação visa discutir
o que é avaliação, por que avaliar, o que avaliar, com
quem e para quem avaliar. E, a partir disso, levantar
um diagnóstico que contribua para melhorar as
ações, os procedimentos, as relações, a criação de
metas, o levantamento de necessidades, a correção
de direção e a mudança de estratégias. A formação
parte de uma proposta participativa e tem sido muito
estimulante para os participantes.

CCAs - RECANTOS ASA

Fundação Abrinq apoia
projeto da ASA
O projeto “Desenvolva-se: saúde sexual e
reprodutiva de crianças e adolescentes” foi um
dos aprovados para receber recursos da Fundação
Abrinq por dois anos. Ele teve início nos CCAs
– Recantos ASA em abril, com a contratação da
psicóloga especializada Andrea Castanho.
Considerando-se que o início da vida sexual vem
se dando mais precocemente em nossa sociedade,
os altos índices de gravidez na adolescência,
a sexualização da infância pela exposição a
ambientes inadequados e a banalização do
sexo nas diversas mídias, a ASA entendeu ser
fundamental o início de um trabalho no eixo
saúde sexual e reprodutiva no âmbito dos CCAs.
As atividades do projeto serão diversificadas
- rodas de conversa, pesquisas, palestras,
dinâmicas, jogos, oficinas e visita a uma exposição
sobre o tema - e contribuirão para a reflexão
sobre questões como corpo e reprodução
humana, diversidade sexual e sexualidade.

ENTREVISTA

Um olhar amoroso para com
os idosos e seus cuidadores

CONSELHO
Conselho de Administração:
Presidente:
Maria Inês de Paula Eduardo

Sempre ativa no campo da
Educação e muito ligada
afetivamente à ASA, a Dra.
Wanda Geribello, ao deixar
suas atividades educacionais
na PUC-SP, se aproximou do
mundo dos idosos e concebeu
um importante projeto cuja
implementação se deu junto à
equipe de profissionais do Lar
Santo Alberto. Nossa conversa
com a Dra. Wanda foi muito
rica. Trazemos parte dela para
os leitores do ASAnotícias.

Vice-presidentes:
Nelly Conde Rinkevicius
Maria Cristina Prestes Motta
Camila Fleury da Silveira
Elisabeth Vieira de Azevedo Conde
Fernanda Ferreira Martins Leser
Fernanda Murray Sandt
Helena Elizabeth Assumpção
Margarida Maria A. Costa Monteiro
Maria Estella Penteado Cardoso
Maria Cecilia M.R. Pereira Leite
Maria Christina Figueiredo Freitas
Maria Fernanda Flores Levy
Maria Iracema V de Andrade Gianella

Por que escolheu o Lar Santo Alberto e como o projeto se desenvolveu?
DRA. WANDA POMPEU GERIBELLO: Visitando outros espaços, o Lar
Santo Alberto apresentou-se como a melhor opção para o projeto, pois
havia ali um trabalho sério, consistente, bem estruturado em que, apesar
das deficiências das políticas públicas voltadas aos idosos, as atividades
eram exercidas como uma verdadeira “perseguição do bem”. Encontrei,
então, uma parceria para dar vida ao projeto-piloto “Cuidando de quem
cuida”. A formação das equipes visava à conscientização dos funcionários
sobre o seu papel na promoção da qualidade de vida dos idosos,
considerando a dimensão física, psicológica, sociocultural e espiritual de
cada um deles. Foi muito interessante que, para o desenvolvimento das
atividades, pudemos contar não apenas com a nossa equipe, mas com
integrantes do corpo técnico do Lar. Vários profissionais tiveram uma
participação ativa promovendo palestras e treinamentos específicos.
Quais os resultados do projeto “Cuidando de quem cuida” no
Lar Santo Alberto?
O Lar foi um campo fértil para o nosso grupo em termos de
conhecimentos obtidos no desenrolar do projeto, porém o mais valoroso
foi constatar que o compromisso inicial em relação à aprendizagem dos
funcionários foi atingido e que a ASA pode, inclusive, vir a ser no futuro
uma multiplicadora desta experiência para outras comunidades. Alguns
resultados importantes foram a assimilação e a incorporação dos novos
conhecimentos nas atividades com os idosos, o aumento da capacidade de
articulação e de trabalho em equipe e a inclusão mais ampla da “voz” do
idoso na concepção e no planejamento das ações.
Qual a perspectiva de futuro para o projeto?
Com o sucesso do projeto-piloto, a ideia é iniciar um segundo
módulo do curso. Antes, porém, será preciso pensar em uma forma de
implementar as atividades sem comprometer o cotidiano regular de
trabalho das equipes. Além disso, pretendemos elaborar um projeto de
captação de recursos para que, além do trabalho voluntário oferecido
por mim e pelo nosso grupo, possamos agregar novas atividades e
materiais. Estamos animadas com as perspectivas!
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