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Temos o prazer de compartilhar com vocês  
o Relatório de Atividades da ASA, ano 2017.  
E, ao completar 75 anos, nos questionamos:  
o que conquistamos? O que nos permitiu  
continuar atuantes e fiéis a missão da ASA? 
Como temos vencido um período de  
recessão, de dificuldades?

Muitas das respostas estão demonstradas  
no relatório a seguir, mas posso afirmar que, 
ao assumir a presidência do Conselho de 
Administração em abril de 2017, percebi uma 
organização com credibilidade, bem estrutu-
rada, cumpridora de suas tarefas de educar  
e cuidar de crianças, jovens e idosos.

Iniciamos uma gestão compartilhada com 
novos conselhos, fiscal e de administração, 
que agregam experiência, conhecimentos e 
valores de profissionais liberais e empresá-
rios. Eles contribuem, de forma relevante, com 
aconselhamentos em diversas áreas. 

Continuamos a valorizar o trabalho voluntário, 
fonte de generosidade e talentos. Buscamos 
sustentabilidade na captação para projetos 
incentivados, em parcerias com a prefeitura e 

com empresas amigas, na doação de contri-
buintes, através de novos eventos e melhorias 
no Brechó.

Terminamos o ano com as finanças equilibra-
das, nada devemos, e iniciamos o ano novo 
com muitos projetos, o que nos impulsiona a 
buscar novos parceiros.

A pobreza do nosso país é infindável e a falta 
de oportunidades impera entre cidadãos que 
precisam enfrentar muitos obstáculos para 
serem seres mais autônomos. E, para ajudá-
-los, percorremos um tortuoso caminho e 
avançamos com coragem e determinação.

O apoio de todos, conselheiros, parceiros, 
colaboradores, contribuintes, voluntários se 
faz essencial para darmos conta de tão nobre 
tarefa: transformar ao educar e cuidar de 
crianças, jovens e idosos.

Desejo a todos uma boa leitura. Que ela en-
seje e sensibilize a sociedade civil para nos 
ajudar nesta missão.

Um grande abraço.

menSagem  
da PreSidente
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terminamoS o ano com aS finançaS equilibradaS, nada 
devemoS, e iniciamoS o ano novo com muitoS ProjetoS, o que 

noS imPulSiona a buScar novoS ParceiroS.”
 
maria eStela Penteado cardoSo (teli) 
PreSidente do conSelho de adminiStração
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menSagem  
da SuPerintendente

ao imPrimirmoS uma geStão 
maiS moderna e eficiente, focada 
em maiS e melhoreS reSultadoS, 
buScamoS Provocar SemPre imPactoS 
SignificativoS Para aS PeSSoaS  
que atendemoS.”

celia tilkian
SuPerintendente executiva 

Comemorar 75 anos nos dá a dimensão da 
responsabilidade de dirigir a ASA. Olhar para 
toda essa história e ver o percurso percorrido 
e a grandeza do que foi construído, transforma 
esse desafio em uma missão muito especial, e 
nos obriga a pensar em um desenho consisten-
te de atuação para as próximas décadas. 

Ao imprimirmos uma gestão mais moderna e 
eficiente, focada em mais e melhores resulta-
dos, buscamos provocar sempre impactos sig-
nificativos para as pessoas que atendemos.

Manter as contas equilibradas, assegurar como 
rotineira a elaboração e execução de projetos 
estruturados, com apoio ou não de incentivos 
fiscais, buscar permanentemente a qualifica-
ção e formação das equipes, desenvolver no-
vas parcerias, fidelizar as antigas, receber no-
vos voluntários, comunicar de forma objetiva, 
transparente e rápida o que fazemos e os nos-
sos resultados, são agora tarefas diárias.

Todo esse esforço, de nossos colaboradores, 
voluntários, patrocinadores, apoiadores e de-
mais parceiros vem repercutindo positivamen-
te nos trabalhos realizados e transformando as 
realidades de vida de muitas pessoas.

Convido a conhecer, neste relatório, a síntese 
dessas conquistas, e aproveito para agradecer 
a todos vocês que tanto tem contribuído para 
nosso sucesso.
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CCI
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2 
brechóS

235 
funcionárioS

11  
unidadeS de  

atendimento 

1  
Sede  

adminiStrativa

1434
 criançaS,  

adoleScenteS e 
idoSoS atendidoS

maiS de 

100 
voluntárioS

miSSão

viSão

valoreS

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.

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.

• Compromisso com a transformação pessoal e social
• Ética e justiça nas ações
• Igualdade e respeito nas relações
• Credibilidade e transparência
• Capacitação contínua de profissionais
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Os Centros de Educação Infantil ASA – CEIs 
ASA, atendem crianças de zero a seis anos, 
fase denominada “Primeira Infância”.  
Os processos de transformação marcantes 
desta fase são: o desenvolvimento do cérebro, 
o crescimento físico, o desenvolvimento dos 
movimentos e autonomia, desenvolvimento 
de aspectos cognitivos, de socialização e 
afetivos. Sabe-se que, quanto melhores as 
condições e qualidade da atenção dadas às 
crianças nessa etapa, maiores e melhores 
serão as condições delas desenvolverem seus 
potencias durante suas vidas.

qualificação
Na perspectiva de realizar um trabalho de 
referência, a ASA dá especial atenção à 
formação de sua equipe profissional,  
buscando sempre sua atualização, pois,  
desta forma, acredita que a qualidade da 
educação, acolhimento e atenção às crianças  
estará assegurada e será de excelência.  
Ao longo de 2017, os 137 profissionais  
dos CEIs participaram de 11 encontros  
de formação.

famílias
Outro aspecto relevante para que o 
desenvolvimento das crianças seja pleno, é o 
comprometimento das famílias. As estratégias 
para assegurar uma relação cada vez mais 
próxima e significativa com as famílias foram: 
oficinas, palestras, workshops, além das 
tradicionais reuniões de pais.  

O objetivo é auxiliar a ampliar seus 
conhecimentos para que cuidem melhor  
e estejam presentes de forma consistente  
na educação de seus filhos.

Saídas culturais 
A ASA acredita que, desde cedo, o trabalho 
com cultura é essencial, pois além de estimular 
a criatividade, o imaginário e aspectos 
lúdicos, torna possível apresentar patrimônios 
materiais e imateriais de diferentes tradições, 
ampliando referências e permitindo introduzir 
questões relativas à diversidade e valores, de 
maneira geral.

Museus, bibliotecas, centros culturais, além de 
aquários, parques, zoológico, jardim botânico, 
foram os espaços visitados pelas crianças dos 
CEIs ASA ao longo de 2017.

ceis
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508

797

criançaS de 3 a 6 
anoS atendidaS

atendimentoS 
ÀS famíliaS

330
bebêS de 0 a 2  

anoS atendidoS

“A grande atenção destinada à formação dos 
funcionários dos CEIs foi muito importante  
para o aperfeiçoamento do nosso serviço.  
O comprometimento das equipes é facilmente 
percebido pelas famílias e crianças” 

SUELI SANTANA, coordenadora geral dos CEIs ASA

“Eu tenho muita confiança no trabalho 
desenvolvido pela ASA. Sei que aqui a minha 
filha irá se desenvolver com o auxílio de 
profissionais competentes e preparados. ” 

ANA CAroLINA GomES,  
mãe de uma criança de um CEI ASA

“Você chegar em casa, depois de um dia 
estressante de trabalho, e encontrar sua filha 
cantando Tim Maia ou falando sobre Tarsila do 
Amaral é surpreendente. ” 

ANA CAroLINA FrEITAS,  
mãe de uma criança de um CEI ASA
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Os Centros para Crianças e Adolescentes ASA 
- CCAs ASA, são conveniados à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social - SMADS, e atendem crianças e 
adolescentes entre 6 e 14 anos e 11 meses.

 A amplitude de fases de desenvolvimento do 
público atendido, que vai da saída da primeira 
infância às inquietações e descobertas da 
adolescência, início da juventude, exige da 
equipe de profissionais dos CCAs diferentes 
estratégias, formas de se relacionar, de 
escutar, de interagir, sendo fundamental o 
respeito às suas características individuais. 

Lembrando que esse público vive em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, e alguns 
vivenciam situações de violência de diversas 
naturezas, a ASA entende que reconhecer, 
respeitar e estimular os potenciais específicos 
de cada um é a primeira chave para estimular 
o desenvolvimento integral desses  
sujeitos, conferindo-lhes, antes de  
qualquer coisa, dignidade.

Projetos 
Reiterando sua missão de acolher e 
transformar vidas, garantindo às crianças 
e adolescentes seus direitos, espaços de 
sociabilidade, ampliação de seus potenciais 
educacionais, estímulo ao protagonismo e 
autonomia, a ASA tem oferecido diversos 
projetos aos seus beneficiários, com várias 
atividades. Saiba mais sobre cada um desses 
projetos na pág. 19.

ccas
qualificação
Com o intuito de oferecer atendimentos cada 
vez melhores ao seu público direto e suas 
famílias, durante 2017, as equipes dos CCAs 
receberam ao longo de todo ano 4 formações. 
Foram elas:

•  Formação sobre Sexualidade -  encontros 
com Leticia Rangel, psicóloga

•  Formação em Valores e Ética –  
encontros com Kátia Griecco, psicóloga

•  Supervisão e Formação em Planejamento 
Pedagógico – encontros Simone Aquino, 
pedagoga 

•  Supervisão para ação com crianças e 
adolescentes na atividade diária – conflitos 
e encaminhamentos -  encontros com Diva 
D´Ângelo,  psicóloga
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“Durante os cursos de formação com a psicóloga 
pudemos trocar experiências e saber como lidar 
com as situações do dia a dia da melhor maneira. 
Os momentos de leitura e reflexão também foram 
muito pertinentes e valiosos para aprimorar nossos 
conhecimentos em relação ao desenvolvimento 
dos educandos em cada faixa etária.”

GAbrIELA borzILo, educadora de um  
CCA ASA

“O Projeto Desenvolva-se me permitiu falar de 
algo que me fazia ficar mal, me fazia chorar.  
Eu aprendi a me prevenir de doenças e como 
usar preservativos. Hoje eu sei como me 
defender quando alguém quiser tocar meu corpo 
sem a minha autorização. Além disso, hoje eu 
sou mais próxima e amiga da minha mãe.”

T.V., 13 ANoS, educanda de um CCA ASA

“A psicóloga acaba nos ajudando muito, porque 
nas palestras parece que ela está falando 
algumas coisas diretamente para mim. Aí eu paro, 
analiso e tento corrigir o que estou fazendo com 
meus filhos. “

mArIA VALDA GomES, mãe de um CCA ASA

403

432

criançaS de 9 a 15 
anoS atendidaS

atendimentoS 
ÀS famíliaS

163
criançaS de 6 a 8  
anoS atendidoS
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O Centro Dia ASA - Lar Santo Alberto, 
também conhecido como CDI, é um espaço 
estruturado para atender idosos em situação 
de vulnerabilidade social e pessoal.

Atualmente, atende 30 idosos que participam 
de atividades, tais como: oficinas de leitura, 
arteterapia, jogos, ginástica, dança, yoga, 
artesanato, música e sessões de fisioterapia. 

O objetivo do trabalho é abordar todas as 
fragilidades dessa faixa etária para que sejam 
minimizadas, resgatando qualidade de vida 
aos atendidos.

Em 2017, os resultados das atividades 
oferecidas foram notados não só pela equipe 
de profissionais, mas também pelos seus 
familiares e responsáveis.

As atividades físicas proporcionaram significativa 
melhora da capacidade funcional dos idosos, 
prevenindo o sedentarismo, matendo-os ativos, 
e permitiram a promoção da auto-confiança 
e maior segurança no dia a dia.. Além disso, 
permitiram a promoção da autoconfiança e maior 
segurança no dia a dia. Além da maior destreza 
física, o resgate da autoestima, fortalecimento 
da autonomia e independência, impactou na 
qualidade de suas convivências, pois saíram de 
uma condição de segregação para vivenciar uma 
rica e saudável integração social.

um local especial
O Centro Dia ASA está em um local 
privilegiado, pois compartilha o terreno com o 
CEI Santa Helena e o CCA São José. Há uma 
série de atividades planejadas em conjunto 
para assegurar um espaço de encontro e 
trocas de experiências para os idosos, as 
crianças e adolescentes. São momentos ricos 
de reconhecimento de alteridade, de escuta, 
de respeito e tolerância, em que os idosos se 
sentem acolhidos e estimulados às interações.

ampliando rede e apoios
Neste ano, o Centro Dia recebeu importantes 
grupos de voluntariado corporativo, como  
a Amil Saúde, Banco Itaú, Escola Viva.  
Esses voluntários fizeram vários tipos de 
doações, mas, mais importante, propiciaram 
momentos ricos de convivência, muitos deles 
com novas atividades e, acima de tudo, a 
disponibilidade de escuta o que é  
tão apreciado pelos idosos.

famílias
Além do foco no bem-estar e sociabilidade 
dos idosos, o atendimento prestado pelo 
Centro Dia ASA também visa o fortalecimento 
de vínculos familiares e seu convívio 
comunitário. Em 2017, foram realizados mais 
de 30 eventos envolvendo os familiares, entre 
reuniões, confraternizações, atividades de 
integração e palestras sobre os cuidados na 
terceira idade.

centro dia
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“Aqui eu passei a me sentir mais feliz, a dormir 
melhor e a vida começou a ter outro significado”. 

STELLA APARECIDA JULIO,  idosa do  
Centro Dia ASA

“Todos proporcionaram à minha mãe os meses 
mais felizes nesses últimos tempos dela 
aqui com a gente. Foram meses em que ela 
encontrou um objetivo para seus dias. Dias 
que fizeram com que ela se sentisse querida, 
bonita (todo dia ela me contava dos elogios 
que recebia, pelas roupas, cabelo, batonzinho 
sempre nos lábios!), capaz, útil, respeitada. 
Quem pode querer coisa melhor do que isso em 
uma fase da vida em que, muitas vezes, os dias 
são tão iguais e sem graça?” 

DANIELA TUrAzzA, filha de idosa do  
Centro Dia ASA

“É incrível como cada um deles reage às 
atividades. Podem chegar arredios, mas em 
pouco tempo querem participar de tudo. A vida 
deles muda mesmo. Vão ficando mais atentos e 
independentes, e percebemos isso no dia a dia 
e pelo depoimento dos familiares.”

SANDrA LEmE, gerente do Centro Dia ASA

165

242

encaminhamentoS 
Para Saúde, craS/
creaS, educação e 

PouPatemPo

atendimentoS 
ÀS famíliaS

30
idoSoS

atendidoS
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rePoSicionamento 
da marca aSa 1ª

 edição do Prêmio  
aSa tranSforma

237
 novaS ParceriaS 

inStitucionaiS

6
 novoS doadoreS 
PeSSoa jurídica

3
novoS ProjetoS 

SociaiS

24%
de aumento de  

rePaSSeS de crédito da 
nota fiScal PauliSta

4
novoS PatrocinadoreS 

a ProjetoS SociaiS

eleita uma daS

100 
melhoreS ongS  

do braSil

maiS de 

20 mil 
novoS SeguidoreS  
naS redeS SociaiS

relatório de atividades 2017 | 13



 14 

mobilização de recurSoS
No ano em que a ASA completou 75 anos de 
história e dedicação à sociedade, a organização 
apresentou sua nova marca institucional, nova 
identidade visual e um novo site. 

O reposicionamento da marca iniciou em 
2015 com um projeto amplo de renovação 
da identidade e comunicação da ASA. O 
objetivo foi criar uma imagem mais moderna e 
contemporânea para a instituição, ajudando a 
torná-la ainda mais conhecida, mais desejada 
e mais apoiada. Esse trabalho, conduzido pelo 
Estúdio Colírio, foi o ponto de partida para 
estruturar uma comunicação mais estratégica.

Ainda com base em um vasto mapeamento 
de ações inspiradoras de branding e de 
comunicação realizado pela consultora Paula 
Rizzo, da e*ideias, vislumbramos novas formas 
de obtenção de receitas e de articulação.

Com foco na captação de novos doadores, 
efetivamos uma importante parceria com a 
Editora Abril. Publicamos nossos anúncios 
institucionais em duas revistas com 
abrangência nacional, a Revista Claudia e a 
Revista Superinteressante.

Outra importante parceria conquistada foi com 
a rede Cinemark e Kinoplex para divulgação de 
30 segundos do nosso vídeo institucional. Sua 
exibição atingiu 600 pessoas por dia, durante  
7 semanas.

Um resultado de impacto na comunicação da 
ASA, foi o uso estratégico das redes sociais. 
Ao longo de 2017, a ASA conquistou mais de 20 

mil novos seguidores no Facebook e Instagram.

A comunicação de qualidade, clara e objetiva, 
sobre o trabalho da ASA e seu potencial, para 
um número crescente de pessoas, permitirá 
conquistar mais parceiros e apoiadores, 
consolidando a marca.

Uma das maiores provas de que estamos no 
caminho certo: dentre mais de trezentas mil 
organizações sociais que existem hoje em 
nosso país, a ASA foi selecionada como uma 
das 100 Melhores ONGs do Brasil.

Esse resultado demonstra o grande empenho 
dos colaboradores, a transparência com os 
doadores e apoiadores da organização. 

Apesar de todos os esforços e divulgação, 
a ASA sentiu a crise com a perda de 
significativo número de doadores mensais, 
além de baixa participação nas campanhas 
pontuais, ambas fontes importantes para 
custeio da organização.

Por outro lado, após aprovação de nossos 
projetos no CMDCA/ FUMCAD e CONDECA 
captamos 100% dos recursos.

O esforço de captação para os projetos 
resultou em novos doadores pessoas físicas e 
de novas parcerias com pessoas jurídicas, tais 
como: Associação das Irmãs de Santa Cruz, 
Rede D’Or São Luiz e Sunny International Food. 
Por fim, renovamos, mais uma vez, importantes 
parcerias: Ultragaz, Fundação Prada, Fundação 
Crespi-Prado e Bexs Banco.
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Projetos em 2017

•   Projeto Arte e Cultura - Realizado com 
doações de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas via FUMCAD

•   Projeto ASA da Cultura - Realizado em 
parceria com a Fundação Crespi-Prado

•   Projeto Desenvolva-se - Realizado em 
parceria com a Fundação Abrinq

•   Projeto Cuidados - Realizado em parceria 
com o Instituto das Irmãs de Santa Cruz

•   Projeto Expressão e Movimento - Realizado 
em parceria com o Projeto Criança Esperança

•   Projeto Formação para a Vida - Realizado 
em parceria com a Ultragaz

•   Projeto Estimula Cidadania - Realizado em 
parceria com a Ultragaz

•   Projeto Mais Cuidados - Realizado  
em parceria com a Fundação Prada  
de Assistência Social

•   Projeto Nutrição é Saúde - Realizado com 
doações de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas via FUMCAD

 Projetos 100% captados 
para 2018

•  Projeto Valores e Ética - Será realizado com 
doações de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas (Bexs Banco, Spot Promo 
Marketing e Ipiranga Produtos de Petróleo),  
via CONDECA.

•  Projeto Extensão Cultural nos CCAs ASA - 
Será realizado com doações de Imposto de 
Renda de pessoas físicas e jurídicas (Rede 
D´Or São Luiz e Bexs Banco), via CONDECA.

•  Projeto Desenvolva-se - Será realizado com 
doações de Imposto de Renda de pessoas 
físicas e jurídicas (Sunny International Food, 
Bexs Banco e Ultragaz), via FUMCAD.
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eventos

bazar do dia daS mãeS
Mantendo a tradição, em maio a ASA realizou o 
Bazar do Dia das Mães e, como sempre, foi um 
sucesso. Contamos com a parceria de mais de  
50 expositores que ofereceram artigos de 
decoração, cama, mesa e banho, roupas, 
brinquedos e acessórios. Foram ótimas as 
oportunidades para quem quis comprar  
presentes de alta qualidade e ainda contribuir 
para nossos trabalhos. 

75 anoS da aSa
Ainda em maio, a associação completou 
setenta e cinco anos de história transformando 
a vida de milhares de crianças, adolescentes e 
idosos. Para comemorar data tão especial,  
a ASA convidou seus conselheiros, parceiros e 
amigos para um happy hour no Museu de Arte 
Moderna, no Ibirapuera.

Na ocasião, foram homenageados os parceiros 
que tanto tem contribuído para nossa história, 
com a entrega do Prêmio ASA Transforma.  
No evento foi apresentada a nova marca  
da instituição.

Além de ser uma das mais importantes 
estratégias de captação de recursos, os 
eventos anuais são oportunidades de 
divulgação dos trabalhos da ASA. Ao longo 
de 2017, a ASA Central, com o apoio e 
dedicação de seus voluntários e funcionários, 
realizou diversos eventos com o objetivo de 
estreitar o relacionamento com seus públicos 
estratégicos. Confira alguns deles:
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talento joiaS e aSa: uni-
daS Para fazer o bem
Em junho, a joalheria Talento criou uma peça 
exclusiva para arrecadar fundos a favor da 
ASA. A peça é uma pulseira feita em ouro 
(amarelo ou branco) e pérolas, com pingente 
na forma do logotipo da ASA. O lançamento 
foi em um coquetel, na loja dos Jardins. 
Na ocasião, 30% do valor de cada joia da 
campanha vendida, além de 5% das vendas 
obtidas de outros acessórios da Talento, foram 
revertidos para nossa instituição.

A pulseira continuou sendo comercializada  
em toda a rede da joalheria, bem como em  
sua loja online.

bottega veneta e aSa: 
Parceria a favor da  
educação
Em setembro, a renomada Bottega Veneta, 
que produz sofisticados artigos de couro, em 
especial bolsas e sapatos, realizou um chá da 
tarde muito especial para convidados, em sua 
unidade do Shopping Iguatemi.
Parte da renda obtida com a venda de itens da 
marca na ocasião foi destinada aos projetos 
sociais da ASA. Mais uma feliz parceria em prol 
da solidariedade. 

iii feSta junina aSa:  
comunidade e diverSão 
No Centro de Convivência Integrado 
Odyra Moreira Ferreira, em Santana, com a 
participação da comunidade, a ASA realizou  
a terceira edição de sua festa junina.

A renda obtida com a venda de comidas 
típicas e barracas de brincadeiras foi 
integralmente revertida para as ações 
socioeducativas da instituição.  
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O jantar beneficente promovido pela ASA, no fi-
nal de outubro, superou todas as expectativas!  
O ASA Game Dinner, em sua segunda edição, 
superou a meta de arrecadação e alcançou 
R$350.000,00!

Sob o comando dos mestres de cerimônia Cris 
Arcangeli e Paulo Mendonça, os convidados 
foram surpreendidos com muita diversão e 
atrações, dentre elas a música em homenagem 
aos 75 anos da ASA, composta por Kau Batalha.

Uma grata surpresa foram as crianças  
dos CCAs ASA que deram um show com  
o que aprenderam nas aulas de música, em  
especial quando cantaram canções da MPB.  
Foi muito emocionante.

Os convidados se divertiram com jogos e com os 
prêmios incríveis sorteados: estadias em hotéis 

cinco estrelas, passagens aéreas, joias,  
roupas, bolsas e sapatos de grife, jantares   
em renomados restaurantes, ingressos   
para eventos culturais, eletrodomésticos  
e muito mais.

Agradecemos a todos os nossos 
patrocinadores, apoiadores, parceiros, 
funcionários, conselheiros, voluntários e 
convidados que colaboraram para tornar 
a noite inesquecível! Vocês nos ajudam a 
realizar nossa missão de transformar vidas.

Reiteramos nossos especiais agradecimentos 
à PHD Travel, TV Serra Dourada, Fazenda 
Mundo Novo – Nelore Lemgruber, Emporium 
São Paulo, RTI Vertex, Connan Nutrição 
Animal, Pizzaria Pommodoro, Freixenet, 
Bodega Roma, 100% Eventos, Casa das 
Festas e M4R – Marketing for Results.

encerrando com chave 
de ouro: 21ª aSa fair® e o  
40º bazar mãos brasileiras®
Mais uma vez, no ASA Fair® contamos com 
parceiros e expositores incríveis que, como no 
Bazar do Dia das Mães, ofereceram produtos 
de excelente qualidade e com surpreendente 
variedade. 

Para mais um sucesso do Bazar Mãos 
Brasileiras®, contamos com a invejável 
disposição, criatividade e compromisso das 
voluntárias ASA, sempre empenhadas em 
contribuir com as atividades da associação.

aSa game dinner: SuceSSo abSoluto e ShoW  
de Solidariedade!
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aSa brechó de cara nova
Mais novidades na ASA! Em 2017, também foi 
criada a nova identidade visual dos brechós, 
desenvolvida pelo Estúdio Colírio. A mudança 
foi pensada com base em tendências 
internacionais, levando em consideração os 
estilos contemporâneo cool. 

Além disso, com uma doação significativa de 
recursos da Tecnisa, o ASA Brechó Pinheiros 
passou por importantes reformas. Foram 
trocadas toda a instalação elétrica, os 
revestimentos e a pintura foi renovada.

Outra doação importante que contribuiu para 
o espaço de Pinheiros ficar novo, foi da Lumini 
Iluminação. Recebemos diversos pendentes, 
luminárias e spots para a decoração, além do 
projeto de iluminação.

Agradecemos a todos os parceiros, em 
especial à Tecnisa e Lumini, e colaboradores 
que trabalharam com dedicação para oferecer 
mais segurança e conforto aos clientes e 
funcionários do brechó.



 20 

voluntariado
Em 2017, centenas de funcionários de 
empresas parceiras se dedicaram à nossa 
causa. Realizaram várias atividades, doaram 
carinho, atenção, conhecimentos aos 
atendidos e aos processos administrativos.

SALESFORCE:  A Salesforce, empresa 
americana que desenvolve os melhores 
sistemas de CRM do mundo, possui uma  
área de responsabilidade social estruturada  
e atuante, garantindo o engajamento de  
seus colaboradores.

Depois de um criterioso processo de seleção 
junto à SalesForce Estados Unidos, a ASA foi 
contemplada com a concessão do direito de uso 
da mais completa ferramenta de CRM. Além da 
concessão da ferramenta, a equipe da Salesforce 
Brasil fará sua customização e implantação do 
sistema. Esse trabalho será realizando como uma 
consultoria pro bono para a ASA. 

Além de conceder licenças de seus produtos para 
organizações da sociedade civil certificadas, 
a empresa apoia e estimula a prática do 
voluntariado corporativo. Assim, a ASA recebeu 
um importante reforço com a participação de 
voluntários da empresa numa ação no Brechó.

AMIL SAÚDE: Por meio do Instituto da 
Criança, que organizou toda a ação, vários 
funcionários da Amil estiveram no Centro Dia, 
CCA ASA Pássaros para realizar uma oficina 
de confecção de bonecos de pano. Nessa 
mesma ocasião, como presente de Natal para 
os idosos e crianças, deram kits de higiene 
acompanhados de cartas nominais a cada 
um. O CEI ASA Bela Vista e CCA ASA Santo 
Agostinho também receberam os kits para 
suas crianças e adolescentes.

BANCO ITAÚ: Especialistas do banco 
ofereceram oficinas sobre educação financeira 
aos funcionários da ASA, nas dependências do 
Centro Dia Lar Santo Alberto.

MULTIPLUS: Os funcionários da rede foram ao 
CEI ASA Bela Vista entregar kits de higiene 
pessoal às crianças.

TECNISA: Por mais um ano, o grupo de 
voluntariado da Tecnisa preparou momentos de 
diversão e interação com os idosos atendidos 
pela ASA. Ao longo do ano, os funcionários 
da empresa prepararam atividades divertidas 
como jogos, músicas e confraternização no 
Centro Dia Lar Santo Alberto. 
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ParceriaS contínuaS 
EFALL: O projeto EFALL – English for All dá 
oportunidade aos adolescentes dos CCAs 
ASA de aprenderem inglês, ajudando-os na 
conquista de seus ideais. Em 2017, 117 crianças 
e adolescentes receberam o diploma de inglês 
básico das mãos dos volunteachers. 

INSTITUTO HORAS DA VIDA: A parceria com o 
Instituto Horas da Vida garantiu atendimento 
especializado e de alto padrão a todas as 
crianças, adolescentes, idosos, familiares e 
colaboradores da ASA. Os atendimentos em 
diversas áreas da saúde são gratuitos. Além 
disso, os médicos ministraram mais de dez 
palestras sobre importantes temas da saúde 
para os atendidos e seus familiares.

ASSOCIAÇÃO TIA ANITA: O apoio da 
Associação Tia Anita facilita os processos 
de compra de mantimentos e insumos 
para os CCAs. Garante a procedência 
por meio de rígidas vistorias técnicas aos 
produtores, efetua pesquisa de preços que 
visam melhor relação custo x benefício, além 
de selecionar os melhores fornecedores. e 
garante sua procedência por meio de rígidas 

vistorias técnicas aos produtores. Também 
efetua pesquisa de preços que equalizam 
custo x benefício e catalogam os melhores 
fornecedores. Esta parceria, renovada todos 
os anos, torna eficaz, seguro e ágil o dia a dia 
administrativo de nossos CCAs.

MESTRE NELSON: Há anos, as crianças  
do CEI ASA Bela Vista participam das  
oficinas de capoeira com o voluntário Nelson  
Aguiar, desenvolvendo habilidades motoras  
e musicais.

COLÉGIO MAZZARELO: Os funcionários 
do colégio dedicaram horas de suas tardes 
para desenvolver brincadeiras tradicionais 
para as crianças do CEI Santa Helena. Foram 
momentos de diversão e solidariedade.

RIHAPPY e PBKIDS: Com a participação  
dos funcionários e clientes das lojas  
RiHappy e PBKids, a ação Natal Solidário  
ASA foi um grande sucesso. Todas as  
crianças e adolescentes atendidos  
receberam um presente especial entregue  
pelo mascote, Solzinho.



dadoS financeiroS

2016

2016

2017

2017

*Expurgando: 

2016 -  
expurgando depreciação e impactos da venda de imóvel  
2017 -  
expurgando depreciação e receitas extraordinárias   

reSultado contábil comParativo 2016 x 2017

reSultado comParativo 2016 x 2017*
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Receitas
r$ 14.976.777,45  

Receitas
r$ 13.321.777,45 

Receitas
r$ 14.256.807,67  

Receitas
r$ 13.532.941,67 

Despesas 
r$ 13.27.234,65

Despesas 
r$ 12,792,973.01

Despesas 
r$ 13.635.609,27 

Despesas 
r$ 13,267,964.85 

Resultado 
r$ 1.702.542,80

Resultado 
r$ 528.804,44

Resultado 
r$ 621.198,40

Resultado 
r$ 264.976,82



Prefeitura  
r$9,169,352.77   

Outras Receitas*  
r$5,087,454.90 

Administração geral
18%

Brechó
5%

Creches
47%

Brechó Pinheiros
25%

Brechó Santana
2%

Contribuintes
6%

Convênio Creche
2%

Doações PF
6%Doações PJ

4%

Outras Receitas
4%

Projetos
18%

Receita Aluguel 
7%

Eventos
11%

  
Recantos

22%

Centro Dia Lar Santo Alberto
8%

total receitaS 2017

outraS receitaS 2017

Aplicação de Recursos – Por Segmento
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ParceiroS
ParceiroS Platina
• Companhia Ultragaz S/A 
• Criança Esperança / Unesco 
• Fundação Abrinq 
• Instituto Horas da Vida 
• Tv Serra Dourada 
• Rede D’Or São Luiz

ParceiroS ouro
• Fundação Crespi-Prado
• Fundação Prada de Assistência Social
• Instituto das Irmãs De Santa Cruz

ParceiroS Prata
• Bexs Banco
•  Afresp – Associaçãodos Fiscais de  

Renda do Estado de São Paulo
• Tecnisa

ParceiroS bronze
•  Connan - Nutrição Animal
• Emporium São Paulo
•  Funsai – Fundação Nossa Senhora 

Auxiliadora do Ipiranga
• Instituto Vertus
• Nelore Lemgruber - Fazenda Mundo Novo
• RTI Vertex

aSSeSSoriaS  
Pro bono 2017

• Diva Maria de Moura D`Angelo
• Inso Informática
•  Instituto Girassol de Educação Infantil  

e Pesquisa
• Letícia Monteiro de Souza Rangel
•  Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr.  

e Quiroga Advogados
• Nelson Aguiar
• Salesforce
• Silvia Regina de Carvalho Pereira

ParceiroS  
governamentaiS 2017
•  CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos  

da Criança e do Adolescente
•  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 - CMDCA – Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São Paulo / FUMCAD – Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente de  
São Paulo
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aPoiadoreS 2017
• 100% Eventos
• Amil Saúde
• Associação Tia Anita
• B3 Brasil Bolsa Balcão
• Bodega Roma
• Bottega Veneta
• Brechó Capricho à Toa
• Brinquedos Estrela
• Cabify
• Cacau Show
• Café Cacique
• Café Santo Agostinho
• Casa das Festas
• Casa do Saber
• Companhia das Folhas
• Cinemark
• Colgate Palmolive
• Editora Abril
• Electrolux
• Emporium São Paulo
• Escola de Samba Vai-Vai
• Escola Viva
• Fendi
• Fiam Faam Centro Universitário
• Fundação Amor Horizontal
• Freixenet
• Instituto da Criança

• Kinoplex
• M4r Marketing For Results
• Magazine Luiza
• Mam – Museu de Arte Moderna
• Multiplus
• Pão de Queijo - Rua Haddock Lobo
• Pagu 2nd Hand Shop
• Paróquia Santo Antonio Lauzane Paulista
• Paypal
• Pb Kids
• Phd Travel
• Pizzaria Pommmodoro
• Projeto English For All/Efall
• Restaurante Madero
• Restaurante Rosima
• Ri Happy Brinquedos
• Santana Garden
• Starbucks
• Supermercados Bergamais
• Supermercado Dia%
• Talento Joias
• Teatro Sérgio Cardoso
• Vale Saúde
• Ubs Humaitá



 26 

ParceiroS nfP
Balonè Acessórios
Bazar Santa Bárbara
Bergamais Supermercados
Burger King
Cacau Show
Carline Café
Casa Canela
Casa do Pão de Queijo
Catavento Brinquedos e Livros Educativos
Cavalli
Chácara Pau Brasil
Chez Mona
Calçados Clóvis
Construmari
Divino Fogão
Drogaria e Perfumaria Real Morumbi
Empório Santa Carolina
Europa Cigar Lounge Tabacaria
Gaeta Masseria
Modern Mamma Osteria
Juliana Bicudo Sapatos Artesanais
Kin Ferragens em Geral Ltda
La Cucina Di Casa
LivLight Nutrição Gourmet
Livraria Martins Fontes
Lojas Alegria
Matéria Prima Farmácia de Manipulação
Banca Minoru

Montana Grill
Morana
Mr. Cheney Cookies
Mr. Baker
Multicoisas
Novilus Carnes
Outback
Overboard
Padoca do Maní
Papelaria do Tio
Pijamania
Pomar Café
Posto Ipiranga
Posto Ale
Posto BR
Posto Ipiranga
Quitandart
Raia Drogasil S/A
Restaurante Riso
Santana Garden Comércio de Plantas
Scene
Social Tintas
Starbucks
Suri Ceviche
Tchocolath
Tia Armenia Cozinha Artesanal
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equiPe
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Maria Estela Penteado Cardoso (presidente)
Nelly Conde (vice-presidente)
Fernanda Ferreira Martins Leser (vice-
presidente)
Ana Paula Pinho Spinelli Silva 
Beatriz Pedro Cortese 
Daniella Suplicy Rolim 
Eduardo Malta Campos 
Helena Elizabeth Assumpção 
Heloísa Krahenbuhl Porto Alegre 
Juliana Furini de Vasconcellos 
Julie Horn Ramos 
Marcelo Heise Furquim de Campos 
Maria Augusta Marsiaj Gomes Reichstul  
Maria Cecília Leme de Souza 
Maria Cristina Cintra Prestes Motta 
Maria Fernanda Flores Levy 
Maria Teresa Moreira Ferreira 
Mario Alves Barbosa Filho 
Paula Tilkian Rizzo 
Paulo Ribeiro de Mendonça 
Ricardo Young Silva 
Silvia Marques Correia de Oliveira Souza
 
 
CONSELHO FISCAL 
Jorge Prada 
Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho 
Marcela Cristina Arruda Nunes 
Maurizio Mauro 
Renata Ruggiero Moraes 

EquIPE TéCNICA

Superintendente Executiva:
Celia Tilkian

Gerente Financeira:
Carmelita Sanches

Gerente Administrativa:
Silvia Cambraia

Coordenadora Geral dos Centros  
de Educação Infantil (CEIs ASA):
Sueli Aparecida Santana Ferreira

Coordenadora Geral dos Centros para 
Crianças e Adolescentes (CCAs ASA):  
Clícia Maria Montes Bastos

Gerente de Serviços Centro Dia Lar Santo 
Alberto:
Sandra Leme da Costa

Mais de 230 profissionais atuando  
nas unidades ASA



como aPoiar

Doação Financeira                
BRADESCO | Agência 0420  
Conta corrente 81832-1

ITAÚ | Agência 0161 Conta 
Corrente 26152-4

Doação de vestuário,  
móveis e objetos para  
o Brechó

Arrecadação de 
recursos para a  
ASA em festas  
de aniversário.

Patrocínio de projetos 
socioeducativos para crianças, 
adolescentes e idosos

Doação de parte do Imposto de 
Renda para os projetos sociais da 
ASA (pessoa física ou jurídica)

Parceria em Eventos Doação de Nota Fiscal Paulista                 

Produção Editorial:  
Nicole Morihama

Revisão:  
Thais Certain

Projeto Gráfico:  
Izabelle Alvares
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