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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.

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

03
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SUMÁRIO
MENSAGENS
Presidente
Superintendente Executiva

4
6

2018 EM NÚMEROS

ATUAÇÃO
Centros de Educação Infantil ASA
Centros para Crianças e Adolescentes ASA
Centro Dia para Idosos ASA

14

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Convênios com Poder Público
Projetos
ASA Brechó
Eventos
Nota Fiscal Paulista

20
21
22
24

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

PARCEIROS
Parceiros Financiadores
Apoiadores
Parceiros Nota Fiscal Paulista

28

CONSELHOS E EQUIPE EXECUTIVA

Prezados leitores,
O ano de 2018, o segundo ano de nossa gestão, foi um ano bastante positivo
para a ASA!
O relatório que segue mostra algumas destas conquistas e gostaria
de compartilhar:
• Ajustamos nosso patrimônio com a venda dos imóveis de Campinas e da casa
do Brechó Pinheiros situado à Rua Dona Maria Carolina.
• Como consequência, aumentamos substancialmente nossas reservas
financeiras, o que nos proporciona sustentabilidade e credibilidade junto aos
nossos apoiadores atuais e futuros.
• Iniciamos de forma sistemática o uso do “Typeform”, um recurso que nos
permite avaliar projetos em vários aspectos, desde sua implementação à
satisfação dos envolvidos, educadores, usuários e familiares.
• Implementamos formações para nossos educadores, objetivando a excelência
dos programas oferecidos.
• Pudemos dar atenção aos nossos imigrantes e seus familiares através da
inserção destes em atividades de acolhimento.
Mas, nada disso teria tido êxito sem a cooperação e o comprometimento do
nosso quadro de colaboradores, dos voluntários e da participação efetiva dos
Conselhos de Administração e Fiscal, além da presença de todos os apoiadores,
patrocinadores e parceiros.
Minha mensagem final é de agradecimento e de fé!
Muito obrigada à família ASA, esta equipe multidisciplinar incrível, pela
dedicação e zelo!
E fé de que, com esforço, determinação e responsabilidade, poderemos atender
cada vez mais e melhor aos cidadãos!
Boa leitura a todos! E um grande abraço,
MARIA ESTELA PENTEADO CARDOSO (TELI)
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Olhando em perspectiva o passado recente lembramos de desafios vencidos.
Ao imprimir melhores padrões de gestão, criar a área de Desenvolvimento
Institucional, com profissionais experientes para atender as especificidades do
terceiro setor, vencemos o grande desafio de zerar o déficit acumulado.
Encontrar o equilíbrio e a saúde financeira da organização assegurou a
continuidade de todas as nossas atividades.
Manter a atuação ética em defesa de direitos das crianças, adolescentes e idosos,
e garantir o padrão de excelência dos atendimentos, sempre foi nossa prioridade.
Para tanto, continuamos nos empenhando na formação e qualificação de nossas
equipes, pré-requisito na construção da transformação social com equidade e
justiça social que temos como missão.
Mesmo superando esses desafios nos últimos anos, as mudanças da sociedade
são constantes e exigem atualização. E, nessa perspectiva, iniciamos uma
profunda revisão dos fundamentos pedagógicos de nossas atuações na educação
e assistência social. Em vários níveis dentro da ASA nos propusemos a rever
nossas referências, a atualizar conhecimentos, a estudar e discutir outras
experiências recentes de sucesso.
Ao mesmo tempo, nos propusemos a adotar novas ferramentas de monitoramento
e avaliação para conhecer melhor o que fazemos e os resultados obtidos.
Desta forma, saberemos se provocamos efetivas transformações na vida
de nossos atendidos, de suas famílias e de suas comunidades.
Esse processo que teve início em 2018 não tem data para terminar. É uma
nova cultura em que todos os envolvidos são convocados a refletir, opinar
e propor melhorias.
Outro aspecto relevante desta mudança de paradigma é a certeza de suas
implicações na sustentabilidade da ASA. Uma vez que a ASA esteja articulada e
em sinergia com organizações parceiras, com agentes dos territórios onde atua,
com terceiro setor e ciente dos resultados e impactos que provoca, teremos
melhores oportunidades de nos comunicar e obter apoios das mais diversas
naturezas. Atuar em redes e fortalecê-las é um de nossos desafios para o futuro.
Convido a todos a conhecer melhor o que fizemos em 2018 e a estar conosco
em 2019!
CELIA TILKIAN
SUPERINTENDENTE EXECUTIVA
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76

ANOS DE TRABALHO SÉRIO
E COMPROMETIDO COM A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

14 1421
UNIDADES

237
FUNCIONÁRIOS

85

VOLUNTÁRIOS

5

PROJETOS
PATROCINADOS

4

ATENDIDOS

CCI

32

5a6
ANOS

211

28

G2 9-11

4a5
ANOS

270

ANOS

188

3a4
ANOS

139
G3 12-15
ANOS

G1 6-8
ANOS

538

204

CRIANÇAS E

193

2A3
ANOS

1A2
ANOS

ADOLESCENTES
ENTRE 6 E
14 ANOS

432

FAMÍLIAS

126
0A1
ANO

30

853

CRIANÇAS
ENTRE 0 E 6
ANOS

803

FAMÍLIAS

CCAs
5

CEIs
5

IDOSOS

30

FAMÍLIAS

CDI
1
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CEIs

Centros de
Educação Infantil ASA
Desenvolvimento Integral começa na primeira infância. Nos primeiros seis anos de vida, a qualidade
das experiências vividas pelas crianças é fundamental para o desenvolvimento de suas
dimensões essenciais: cognitiva, afetiva, social, cultural e física.
Além dos cuidados e atenções especiais exigidos por essa
faixa etária, os profissionais dos CEIs ASA estão
comprometidos na construção de vínculos significativos
e na realização de atividades que estimulam as crianças
a desenvolverem autonomia e criatividade com a melhor
qualidade possível. É sabido que, quanto mais ricas,
consistentes e adequadas forem as experiências na
primeira infância, melhores as chances de que as
crianças desenvolvam plenamente seus potenciais
ao longo da vida, tonando-se pessoas mais
equilibradas, seguras e criativas.

FORMAÇÕES

Dando continuidade à qualificação da equipe,
os coordenadores das 5 unidades receberam
formação com foco em “Observação e Registro”,
realizada pela Fundação Carlos Chagas. Além
disso, participaram de 8 encontros de formação,
com os seguintes temas: “Cuidados e educação de
bebês”, “Interações e relações”, “Psicomotricidade,
introdução de brincadeiras e brinquedos”.

FAMÍLIAS

A ASA entende que não é possível
atingir resultados relevantes para o
desenvolvimento das crianças se não
houver uma parceria efetiva com as
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famílias, especialmente na primeira infância.
e à expressão do próprio corpo, exploração de
Para atingir esse objetivo são realizados
movimentos e exploração de materiais.
encontros periódicos para discussão de
diferentes temas que contribuem para melhorar
a qualidade da educação das crianças.
PASSEIOS E ATIVIDADES CULTURAIS
Em 2018, os passeios culturais foram: Biblioteca
Municipal Villa Lobos, Biblioteca Monteiro
ATIVIDADES
Lobato, Museu do Instituto Biológico – Planeta
Além de muitas brincadeiras, as equipes dos
dos Insetos, Aquário de São Paulo, Zoológico,
CEIs desenvolveram atividades com música,
Museu do Futebol, Catavento, Fazendinha, Circo
artes visuais, teatro, dança e mediação de
de Roma. O objetivo foi ampliar as referências
leitura. Em todas elas os objetivos foram
culturais, o reconhecimento da diversidade,
garantir às crianças a segurança para se
além de despertar a curiosidade e interesse
expressar livre e criativamente, a ampliação
pela natureza. Também foram realizadas festas
do repertório de linguagem e de vocabulário,
temáticas focadas em tradições culturais
os cuidados consigo mesmo, reconhecimento
das famílias para promoção da interação
e respeito ao outro, socialização, cuidados
entre crianças de diferentes turmas com a
com o ambiente, estímulo ao reconhecimento
participação de familiares.

80%

apresentaram ótimos
resultados nos
cuidados consigo
mesmo

apresentaram ótimos
resultados quanto ao
respeito pelo espaço
e pelos materiais,
compreendendo
regras de convívio.

86 %

5

UNIDADES

853

803
12

81%

apresentaram
ótimos resultados
na interação
com colegas e
educadores

CRIANÇAS

FAMÍLIAS

PASSEIOS CULTURAIS

40



EVENTOS COM A
PARTICIPAÇÃO
DE FAMILIARES
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CCAs

Centros para Crianças
e Adolescentes ASA
Ao longo de 2018, teve início o processo de revisão
pedagógica dos CCAs ASA. Se a experiência é
essencial para o Saber, era chegada a hora de
refletir sobre a bagagem acumulada pelos
profissionais dos CCAs para atualizá-la à luz
das mais recentes abordagens sobre
ações socioeducativas.
Com o intuito de valorizar e qualificar
os trabalhos realizados, as equipes
começaram a participar de uma formação
com profissional vinculado ao CENPEC
e, todas as ações, projetos e atuações
estão sendo reavaliados e atualizados.
Os educadores estão cada vez mais preparados,
com repertório pedagógico ampliado e olhar atento
às individualidades dos atendidos. As crianças e
adolescentes, por sua vez, vêm assumindo cada
vez mais o papel de protagonistas das atividades,
pois os educadores vão dando contornos e
ressignificando as experiências formativas
para que eles se tornem sujeitos
conscientes de suas potencialidades,
cooperativos, tolerantes
e solidários em seus ambientes de
convívio, além de proativos em
suas posturas e
atitudes cidadãs.
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FORMAÇÕES

Além da formação relacionada à revisão da
fundamentação dos trabalhos socioeducativos,
as equipes contaram com diversos suportes e
supervisões. Foram encontros que visaram o
fortalecimento desses profissionais para que
se reconheçam como profissionais potentes e
com recursos para a realização das atividades
cotidianas, fazendo frente a desafios de
diferentes ordens; encontros para ajudar os
profissionais a lidar com as violências sofridas
pelas crianças e adolescentes, acolhê-las e
encaminhá-las; suporte e atendimentos para
que os profissionais possam se sentir acolhidos
e orientados. É imprescindível que recebam
suportes variados para que desempenhem
com qualidade suas funções de acolher
e educar.

5

Além da participação nos eventos semestrais
de exposições e apresentações das crianças
e adolescentes, as famílias têm sido
recebidas em encontros mensais no âmbito
dos projetos Valores e Ética e Previna-se.

UNIDADES

538
432

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

FAMÍLIAS

9

PROFISSIONAIS
VINCULADOS
A PROJETOS

5

PROJETOS
PATROCINADOS
EM EXECUÇÃO

7

FAMÍLIAS

Nos CCAs, assim como nos CEIs, a
ASA entende que não é possível um
desenvolvimento saudável e seguro sem que
as famílias estejam presentes e implicadas
na formação de suas crianças e adolescentes.
O objetivo é dar suporte, informações
adequadas, corretas e qualificadas
às famílias para que possam exercer
suas responsabilidades junto aos seus
dependentes com afeto, segurança
e qualidade.

Gostaria de agradecer a oportunidade de ter o
atendimento aqui no CCA São José para os meus 3
filhos, os quais recebem alimentação de muita qualidade
e aprendem e validam atitudes ou ações através dos
projetos realizados como protagonismo, honestidade,
respeito etc.
Eles também convivem com crianças de diferentes
escolas e composições familiares o que faz com que
os mesmo aprendam a respeitar os colegas e suas
diferenças, criam vínculos mais fortes e estabelecidos
até mais forte do que as relações escolares.
Agradeço também a oportunidade de ser atendida pelo
Programa Horas da Vida, o qual oferece atendimento
digno de saúde.
Enfim, os educadores e coordenação estão de parabéns
pelo trabalho, atendimento, carinho e respeito com
as crianças.
Juliana S. Deolindo (mãe educando)

VOLUNTÁRIOS
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PROJETOS
Cultura, Saúde, Cidadania, Meio Ambiente, Articulação Comunitária, Esportes e Informática.
Em meados de 2018, cinco projetos tiveram início, complementando as atividades cotidianas dos
CCAs. Todos acontecem em sinergia e estão embasados na nova fundamentação pedagógica.

PROJETOS: ARTICULANDO REDES
E CIDADANIA E COMUNIDADE

O objetivo desses projetos é estruturar
relações com rede de proteção e suporte às
famílias, crianças e adolescentes e implantar,
por meio de articulação comunitária, ações de
cidadania protagonizadas pelas crianças
e adolescentes.

PROJETO MÚSICA E TEATRO

PROJETO PREVINA –SE

Ampliar o repertório cultural das crianças
e adolescentes por meio de atividades
de música e teatro, bem como trabalhar
noções de cidadania – respeito, diversidade,
convivência -, estimulando as crianças e
adolescentes a identificarem espaços em
seus territórios para participarem e realizarem
ações culturais.

Promover o conhecimento, a prevenção e
reflexão sobre saúde sexual e reprodutiva para
as crianças e adolescentes dos CCAs, visando
uma vida segura e saudável, bem como
colaborar no desenvolvimento psicológico dos
educandos vítimas de violações sexual e física
por meio de acolhimento, atendimento
e encaminhamentos individualizados.

“Para mim foi muito importante e aprendi a respeitar mais
as opiniões das pessoas. Somos diferentes, somos educados
com diferenças e temos que respeitar as pessoas de acordo
com a educação e orientação que tiveram. Às vezes não
concordamos, mas temos que repeitá-las.”
Pai de uma criança, sobre Projeto Previna-se.

“Os encontros me proporcionaram um olhar mais amplo
das situações que vivencio no dia-a-dia. Desde pequenos
conflitos à grandes desafios. Têm sido enriquecedoras
as provocações que ele traz, com uma abordagem que
aproxima e um olhar que amplia. ... articulamos conteúdo,
competência, conceito, procedimentos, organização,
registros, combinados, escuta, observação, reflexão,
valores e atitudes, para servir de base às oficinas com
as crianças.” Educadora sobre formação.

“Tudo que é falado é muito importante, é válido para
ser levado para a vida, não só dos pais, mas para o
desenvolvimento pessoal dos nossos filhos.”
Mãe de criança, sobre Projeto Valores e Ética.
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PROJETO VALORES E ÉTICA

Promover a ampliação de conhecimentos
e vivências de valores e ética, por meio de
formações aos profissionais das equipes dos
CCAs e de atividades socioeducativas voltadas
às crianças e adolescentes, além de encontros
mensais com as famílias para debates sobre essa
temática, essencial à fomação de seus filhos/as.

Projeto Previna-se

Projetos Articulando Redes e Cidadania e Comunidade

Avaliação das famílias sobre encontro de novembro

Avaliação das famílias sobre encontro de outubro

90%

83%
O que achou do encontro sobre
desenvolvimento e sexualidade na
puberdade e adolescência?

O que você achou do encontro
sobre respeito, honestidade
e responsabilidade?

15%

Muito
importante

Importante

11%
1%

0%

Mais
ou menos

Sem
importância

Avaliação sobre as pesquisas sobre
o corpo humano - Boneco

Importante

0%

Mais
ou menos

Sem
importância

Qual atividade achou mais importante
(Mesmo que não tenha sido a que mais gostou)
Adolescentes - G3

Crianças - G1 e G2

8%

Muito
importante

0%

2% 2%

O filme Meninas,
conversa sobre gravidez
na adolescência e teatro
sobre o tema

28%

Muito bom
Bom
Mais ou menos
Precisa melhorar

14%

Leitura do Jogo do Corpo
e as conversas sobre
puberdade

Não gostei

Dinâmica de Verdadeiro
e Falso

16%

74%

56%
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CDI

Centro Dia
para Idosos ASA
O CDI faz parte do CCI ASA - Centro de Convivência Integrado Odyra Moreira Ferreira, local
onde estão o CEI ASA Santa Helena e CCA ASA São José.
O CDI ASA – Lar Santo Alberto atende pessoas acima de 60 anos em
vulnerabilidade social que necessitam cuidados durante o dia e que retornam à
noite para suas casas, mantendo o vínculo familiar e social.
Os idosos são assistidos por uma equipe composta por 22 funcionários,
de apoio e técnicos, tais como assistente social, enfermeira,
nutricionista, psicóloga e terapeuta ocupacional. As
atividades promovem estímulo cognitivo, manutenção
do convívio familiar e comunitário, prevenção de
condições violadoras de direitos, segregação e
institucionalização, assegurando ganhos funcionais
que proporcionam longevidade com qualidade de vida
e bem-estar social. Nessa perspectiva, todas as ações
socioculturais e educativas visam despertar o desejo
dos idosos de se reinventar e ressignificar sua condição.
Em 2018, foram realizadas diversas oficinas para
promoção da autonomia, do bem-estar e da
inserção social dos idosos. Foram elas: atividades
intergeracionais, com as crianças e adolescentes
do CEI e CCA; Arte e Cultura; Canto e Coral;
Musicoterapia; Arteterapia; Alfabetização.
A programação é desenvolvida
mensalmente, considerando a condição
física, cognitiva e emocional de cada
idoso. Entre os passeios culturais
destacamos a visita ao Circo
Roma e ao Museu do Futebol.
Os eventos realizados
contaram com a
participação dos
idosos e seus
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familiares, com a colaboração de parceiros
e voluntários. Entre dezembro de 2017 a
setembro de 2018 foi realizada uma avaliação
do desempenho funcional dos idosos com
resultados bastante positivos quanto à
melhoria de qualidade de vida. Em pesquisa
com as famílias dos atendidos, 100% delas
aprovaram os serviços prestados pelo CDI.

78
30
30
4

4

IDOSOS

Quitéria Colin – filha do usuário Leonardo Colin – 77
anos (frequenta desde 05/16 – 1º usuário do CDI).

“ O Centro Dia transformou a vida da minha mãe.
As atividades diversificadas são maravilhosas
estimulando os idosos cognitivamente, física e
emocionalmente. A equipe é preparadíssima, sempre
tendo um sorriso e uma atitude de carinho tanto
para com o idoso quanto para o familiar.
A responsabilidade e a organização encontrada em todos
os profissionais da instituição faz com que deixemos
o “nosso idoso” no CDI diariamente com tranquilidade
e com a confiança de que está sendo muito bem tratado
num local totalmente idôneo. Só posso parabenizar
o trabalho de todos nessa excelente instituição.”
Denise Tinton Urbaneto - filha da usuária Tereza
Tinton (usuária desde 09/17).

FAMÍLIAS

EVENTOS INTERNOS

16
4

MÉDIA DE IDADE
DOS ATENDIDOS

“Depois que conhecemos o Centro Dia nossas vidas
mudaram. Meu pai pôde ser novamente integrado à
convivência com outros idosos e passou a se sentir
especial. A oportunidade que nos foi dada soma na
nossa qualidade de vida. Aqui, no Centro Dia, meu pai se
sente muito bem, gosta de participar das atividades e
sente falta quando não pode vir. Dividir estes momentos
com outros idosos faz com que ele se sinta bem e
inserido em seu mundo”.

OFICINAS OFERECIDAS

VOLUNTÁRIOS

PASSEIOS CULTURAIS

“ A importância do Centro Dia é fundamental não só para
a vida do idoso como da família. Digo isso porque antes do
meu pai frequentar o CDI, só ficava deitado, reclamando,
ocioso e doente (mesmo sem ter diagnóstico de alguma
doença), e consequentemente a família também era afetada.
Após ter sido admitido no CDI criou vida, está disposto,
compromissado e mais tolerante com a vida e com as outras
pessoas, ganhou significado “continuar a viver” e, para nós
familiares, ganhamos fôlego para amá-lo e suportar da melhor
maneira possível as limitações que a velhice lhe trouxe.
É um serviço que deveria ter em todos os bairros ou pelo
menos um em cada região. O Centro Dia ASA deveria servir
como modelo, pois prestam esse serviço com qualidade e
atenção. No CDI os idosos são vistos como seres humanos
ativos independente das suas limitações. Não tenho como
retribuir a assistência que recebo. Grata”.
Marcia de Souza – filha do usuário Carlos Ignácio Moraes
(usuário desde 09/16)
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MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS
O reconhecimento pelo 2 º ano consecutivo como uma das 100 Melhores Ongs do Brasil trouxe
ainda mais credibilidade à ASA. E, para ampliar nossa visibilidade, houve a divulgação de nosso
vídeo institucional nas salas de cinema Kinoplex, o aumento significativo de seguidores nas
redes sociais, novas parcerias com artistas e blogueiras que se engajaram à nossa causa e que
contribuíram com notícias e ações nos brechós. O resultado foi um maior número de pessoas
e empresas apoiando eventos, realizando voluntariado corporativo e doações diversas.
A mobilização de recursos se dá em diferentes esferas e com diferentes estratégias:

CONVÊNIOS COM
PODER PÚBLICO

A atuação da ASA é garantida em boa parte por
convênios firmados com diferentes órgãos do
poder público, a saber:
• Centros de Educação Infantil – Secretaria
Municipal de Educação - SME
• Centros para Crianças e Adolescentes
– Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SMADS
• Centro Dia para Idosos Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

PROJETOS

Patrocínios via Incentivo Fiscal
• Projeto Valores e Ética –
Bexs Banco, Ipiranga e Spot Promo
• Projeto Previna-se – Ultragaz e Interfood
Patrocínios diretos
• Projeto Articulando Redes –
Fundação Prada de Assistência Social
• Projeto Cidadania e Comunidade –
Grupo Ultragaz
• Projeto Teatro e Música –
Fundação Crespi-Prado
• Projeto Cuidados – Irmãs da Santa Cruz
14

A receita obtida com as vendas realizadas nos
brechós superou as melhores expectativas.
Esse sucesso é resultado de nova equipe
contratada no início do ano e da nova gestão,
acompanhada de perto pela superintendência.
A nova equipe imprimiu grande dinamismo,
organização eficiente, agilidade na seleção,
precificação e divulgação dos produtos
oferecidos, além de estratégia inédita
de comunicação direta com os mais de
mil clientes.
Participação do faturamento
dos brechós na receita da ASA

37%

27%
22%

2016

2017

2018
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EVENTOS
Os eventos têm sido uma importante estratégia
de captação de recursos financeiros, de
divulgação dos trabalhos e de consolidação
da marca ASA junto a parceiros e à
sociedade como um todo. Suas realizações
só foram possíveis graças à colaboração de
mais de 100 voluntários, diversos apoios e
patrocínios. Os eventos proporcionaram aos
participantes boas oportunidades de compras,
entretenimento e ótimos momentos
de confraternização.

4

EVENTOS

80

VOLUNTÁRIOS

2700

16

PARTICIPANTES

CHÁ NO TERRAÇO ITÁLIA
Parceria com o Grupo Comolatti,
a tarde teve show da cantora lírica
Guiomar Milan, exposição da Talento
Joias e um bingo com muitos prêmios.

BAZAR DO DIA DAS MÃES
22º ASA FAIR® E
41º MÃOS BRASILEIRAS®
Em cada um dos bazares foram
mais de 50 expositores, mais de 400
visitantes e consumidores e cerca de
60 voluntários que se dedicaram à
organização e divulgação. Os bazares
têm sido uma ótima oportunidade
para quem quer adquirir produtos
de qualidade por preços justos, além
de contribuírem com nossa causa.
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ASA GAME DINNER 2018
Com a presença de cerca de 400 pessoas
e 500 convites vendidos, o evento na Casa
Charlô contou com jantar e várias mesas de
jogos. Os prêmios sorteados foram: estadias
em hotéis cinco estrelas, passagens aéreas,
peças de vestuário de grife, jantares em
restaurantes, joias, peças de design,
ingressos para eventos e muitos outros.
Houve a apresentação do Coral composto
pelas crianças dos CCAs ASA, participantes
do projeto Teatro e Música.
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NFP - NOTA FISCAL PAULISTA
No início do ano, com a suspensão por decreto
da coleta de cupons fiscais em urnas colocadas
em estabelecimentos comerciais, as doações
passaram a ser apenas via aplicativo de
celular. Entretanto, em abril, com a revogação
do decreto, foi possível dispor novamente as
urnas nos estabelecimentos parceiros, além
da continuidade de doações via aplicativo.
Independente dessas mudanças, foram
adotadas novas estratégias para angariar
doadores automáticos e para firmar parcerias
com novos estabelecimentos. O resultado
foi o incremento na arrecadação da ASA via
NFP ao longo de 2018, mas com impacto mais
significativo em 2019, quando os repasses
serão efetivados.
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VOLUNTARIADO
A ASA nasceu da iniciativa de um grupo de
voluntárias. Hoje, são dezenas de profissionais
dedicados ao voluntariado que, como elas,
doam seu tempo, conhecimentos e energia
contribuindo para o cumprimento de nossa
missão. As atividades dos voluntários
abrangem diversas áreas: administrativa,
digitação dos cupons de Nota Fiscal
Paulista, trabalhos especializados como
supervisão e apoio pedagógico, orientação
e suporte psicológico, aulas de inglês,
eventos entre outras.
Destaque especial são as 43 voluntárias que
se reúnem semanalmente na sede, há
décadas, para produzirem peças em tricot,
crochet e artesanato, vendidas no BAZAR
MÃOS BRASILEIRAS ®, gerando recursos
para a ASA.
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Outros voluntariados que têm sido
imprescindíveis à ASA:
Instituto Horas da Vida
Formado por profissionais da área da saúde,
oferece atendimento voluntário especializado
e gratuito para crianças, adolescentes, idosos,
colaboradores da ASA e suas famílias.
Os médicos também ministram palestras
sobre importantes temas de saúde para os
atendidos e seus familiares.
EFALL – English for All
Quatro professores voluntários deram aulas de
Inglês para crianças e adolescentes de 3 CCAs.
Em 2018, 40 alunos obtiveram seus diplomas
de inglês básico. Oportunidade de conhecerem
outra cultura e aumentarem as chances de
inclusão no mercado de trabalho no futuro.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Em 2018, a ASA pôde contar com a generosidade
e comprometimento de empresas socialmente
responsáveis e suas ações de voluntariado:
Agosto - Korn Ferry
No CCI, fizeram a pintura de paredes e a
implantação da horta vertical. Os assistidos
se beneficiaram com a atenção e o carinho
dos voluntários em atividades como o bingo
com os idosos e diversas brincadeiras com
as crianças e adolescentes.
Outubro - Banco J.P. Morgan
Realizaram atividades de recreação e
palestras sobre cuidados com a saúde bucal
para as crianças do CEI ASA Bela Vista.

Outubro a dezembro - B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Em uma gincana intitulada Rally Social a
B3 envolveu centenas de colaboradores em
ações dedicadas a projetos sociais. O grupo
de voluntários que escolheu a ASA como
beneficiária realizou melhorias significativas
na infraestrutura da unidade CCA ASA Gaetano
e Carmela. Reformaram a quadra e áreas de
atividade e convívio.
As crianças e adolescentes tiveram a
oportunidade de visitar a sede da B3, de
assistir palestras sobre profissões e receberam
dicas sobre o primeiro emprego. Por fim,
doaram R$ 20.000,00 para a construção
de um banheiro acessível na mesma unidade.

4

AÇÕES

350
430

VOLUNTÁRIOS

BENEFICIADOS

Korn Ferry
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DEMONSTRATIVOS
FINANCEIROS
RESULTADO CONTÁBIL COMPARATIVO 2017 X 2018 ( BALANÇO )

2017

2018

R$ 14.256.807,67

R$ 17.691.353,49

R$ 13.635.609,27

R$ 13.554.817,93

R$ 621.198,40

R$ 4.136.535,56

Receitas

Despesas

Resultado

RESULTADO COMPARATIVO 2017 X 2018
2017- expurgando depreciação e receitas extraordinárias
2018- expurgando depreciação e impacto de venda de imóveis

2017

2018

R$ 13.532.941,67

R$ 13.725.998,20

R$ 13.267.964,85

R$ 13.211.273,79

R$ 264.976,82

R$ 514.724,41

Receitas
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Despesas

Resultado

OUTRAS RECEITAS 2018

TOTAL RECEITAS 2018

35%

Outras Receitas*
R$ 4.257.965,68

9%
8%

Venda Imóvel
R$ 3.965.355,29

6%
Prefeitura
R$ 9.468.032,52

5%
4%
3%
2%

14%

Eventos

14%

Projetos

Brechó
Pinheiros

Receita Aluguel
Doações PF + NFP

Outras Receitas
Contribuintes

Doações PJ
Convênio Creche
Brechó Santana

APLICAÇÃO DE RECURSOSPOR TIPO DE DESPESA

APLICAÇÃO DE RECURSOS
POR SEGMENTO

Materiais Diversos
R$ 146.058,36
CDI
Administração
Geral
CCAs

8%

Material Pedagógico
R$ 263.902,31

18%
Brechó

21%

Materiais de
higiene e limpeza
R$ 228.069,47

5%

Concessionárias
R$ 420.531,47
Outras despesas
R$ 584.223,62
Manutenção
R$ 643.296,53
Serviços de terceiros
R$ 948.776,26
Alimentação
R$ 1.256.334,95

48%

Despesas com Pessoal
R$8.720.080,82

CEIs
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PARCEIROS
Nosso muito obrigada a todos os doadores financeiros – pessoas físicas e empresas –
que colaboraram regularmente ao longo do ano ou por meio de campanhas pontuais, e aos
apoiadores que doaram produtos e realizaram eventos nas unidades ou para captação de recursos.
Graças ao apoio de vocês, a ASA tem condições de continuar cumprindo sua missão institucional.

PARCEIROS FINANCIADORES
PLATINA

PARCEIROS GOVERNAMENTAIS

Companhia Ultragaz S/A
Fundação Crespi-Prado
Fundação Prada de Assistência Social
TV Serra Dourada

Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo

OURO
Família Grisi
Instituto das Irmãs de Santa Cruz

PRATA
Connan - Nutrição Animal
Funsai – Fundação Nossa Senhora
Auxiliadora do Ipiranga
Instituto Vertus
Interfood
Irmãos Gomes Terraplanagem
Nelore Lemgruber - Fazenda Mundo Novo
Primetour
RTI Vertex
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ASSESSORIAS PRO BONO
Diva Maria de Moura D`Angelo
Eduardo Malta Campos
Inso Informática
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Advogados
Silvia G Tuono
Silvia Regina de Carvalho Pereira

APOIADORES
ADJR Empreiteira

APOIO PODER PÚBLICO

Alê Eventos

Secretaria Estadual de Desenvolvimento
e Assistência Social

Ama Waterways
Andorinha Hiper Center
Associação Tia Anita
Blue Tree Hotel
Brechó Capricho à Toa
Brinquedos Estrela
Cacau Show
Casa das Festas
Casa Leão

• Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CONDECA
Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de São Paulo – CMDCA
• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
de São Paulo - FUMCAD

Chiara Gadaleta
Clube Espéria
Daniela Suplicy Rolim
Escola de Samba Vai-Vai
Fausto Rocha
Freinexet
Jack Vartanian
Julia Meirelles
Kinoplex
Mesa Brasil
One & Only
Outback Stakehouse
Pão de Queijo – Rua Haddock Lobo
Paróquia Santo Antonio Lauzane Paulista
Rogério Gasparini Paisagismo
Supermercado Bergamais
Talento Joias
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CAMPANHAS ESPECIAIS REALIZADAS POR EMPRESAS PARCEIRAS:

Ri Happy / PBKids - Pelo 6º ano consecutivo Ri Happy e a PB Kids
promoveram a campanha Natal Solidário em suas lojas. Foram mais
de 2000 brinquedos doados por clientes e entregues para todas as
crianças e adolescentes da ASA.
Colgate Palmolive – Recebemos periodicamente, desde 2016,
grande quantidade de produtos de higiene pessoal e limpeza
destinados os 1421 atendidos.
Fendi – Promoveu uma venda especial onde parte da renda da venda
foi direcionada a ASA.
Reciclar – 10 mil peças doadas ao Instituto Reciclar para venda no
Brechó ASA de Pinheiros. Renda revertida para Instituto Reciclar e ASA.
Pade D – Venda de um produto especial pela Pade D resultou em
importante arrecadação de recursos e na divulgação da marca ASA.
Zazcar – Realizou campanha de arrecadação de cobertores junto ao
seus clientes e empresas parceiras. As doações foram destinadas aos
idosos do CDI ASA – Lar Santo Alberto e o excedente foi destinado ao
brechó para venda.
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PARCEIROS NOTA FISCAL PAULISTA
Bazar Santa Bárbara

Kin Ferragens em Geral Ltda

Bergamais

Kopenhagen Le Vin

Beto Supermercado

La Cucina di Casa

Cacau Show

Le Vin Bistrô

Carline Café

Livraria Martins Fontes

Casa Canela

Matéria Prima

Catavento

Mil Plantas

Chácara Pau Brasil

Mr. Baker

Clóvis Calçados

Outback Steakhouse

Construmari

Padoca do Maní

Dengo

Pijamania

Dibs

Pizzaria Bonde Paulista

Empórium São Paulo

Posto Aeroporto

Espanha Serviços Automotivos

Posto de Gasolina Piraquara

Estrela Beauty

Quitand’arte

Europa Cigar Lounge Tabacaria

Restaurante Riso

Gaeta Masseria

Rosima

Habib’s

Santana Garden Com de Plantas

Inbox Descartáveis

Senzala

JazzB

Social Tintas

Joakins Hamburguer

Yellow Giraffe
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EQUIPE
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Maria Estela Penteado Cardoso (Presidente)

Jorge Prada

Nelly Conde (1ª Vice-presidente)

Luis Álvaro Moreira Ferreira Filho

Fernanda Ferreira Martins Leser
(2ª Vice-presidente)

Marcela Cristina Arruda Nunes

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
Silvia Marques Correia de Oliveira Souza
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Maurizio Mauro
Renata Ruggiero Moraes
Equipe Executiva
Superintendente Executiva: Celia Tilkian
Gerente Financeira: Carmelita Sanches
Gerente Administrativa: Silvia Cambraia
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Associação Santo Agostinho - ASA,
organização social laica que atua há 76 anos
na cidade de São Paulo, atendendo crianças,
adolescentes, idosos e suas famílias.

asatransforma.org.br
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