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Mensagem  
da Presidência

Mensagem  
da Superintendência

O ano de 2019 nos mostrou que é preciso coerência entre o compromisso com o atendimento de 
excelência na ponta e uma gestão de pessoas que as reconheça, que estimule a cooperação e a 
criatividade, dando-lhes oportunidades com as formações continuadas, além do imprescindível 
equilíbrio financeiro, essencial para enfrentar desafios.

Algumas questões que nos inquietavam nos últimos anos tornaram-se mais agudas em 2019. 
Elas se relacionam com a rapidíssima evolução tecnológica, as transformações nas relações 
interpessoais, o aumento de desigualdades sociais e a grave disseminação de violências. 

Esse contexto impacta fortemente a educação e a assistência social, segmentos onde atuamos, e 
nos tem exigido profunda reflexão e atualização do que fazemos, como fazemos, para e com quem 
fazemos. Assim, em 2018, iniciamos a revisão da fundamentação de nossos trabalhos sociais e 
pedagógicos e, durante 2019, a partir de leituras, discussões e inúmeras reuniões, realizamos a 
escrita da nova Proposta Político Pedagógica da ASA.

Essa proposta, construída coletivamente, está embasada na concepção de Educação Integral, que 
visa o desenvolvimento integral de todos que atendemos, e compreende a formação do indivíduo 
em suas dimensões essenciais: cognitiva, emocional, cultural, social e físico-motora. Entendemos 
que ela responde à necessidade de compreender mais profundamente a criança, o adolescente e 
o idoso como sujeitos de direitos, potencializando seus saberes, seus territórios, suas histórias de 
vida, fortalecendo vínculos familiares e vínculos com as suas comunidades. 

A nova filosofia de trabalho demanda grande comprometimento de todos os profissionais da 
ASA e exigiu mudanças importantes na equipe. Além disso, continua sendo essencial a formação 
continuada de nossos profissionais para que os trabalhos formativos contribuam para a redução 
efetiva das vulnerabilidades agravadas recentemente. Como afirmamos em 2018, é um processo 
que não tem data para terminar, e todos são convocados a participar, pois estamos empenhados 
em construir uma nova cultura.

Não menos importante, e buscando coerência em todas as frentes de atuação institucional, 
reinventamos o Brechó Pinheiros. Ele foi reaberto com um novo posicionamento e está alinhado  
ao conceito de sustentabilidade, o que implica o compromisso da ASA de estimular o  
consumo consciente.

Para conhecer melhor as mudanças em andamento, convido a todos à leitura deste relatório. 
Esperamos que estejam conosco em 2020.

2019 nos trouxe muita esperança, esperança esta que é fruto das realizações do ano que passou.

A partir desse ano, iniciamos com êxito revisão importante na nossa fundamentação pedagógica, em 
busca da verdadeira essência em educar para a autonomia, com base na Educação Integral. 

Muitas formações foram oferecidas por psicólogos e pedagogos para qualificar as equipes. Agora, as 
ações propostas ultrapassam as 4 paredes e permitem transversalidade na nossa prática pedagógica. 
São os educadores, os educandos, os familiares, as comunidades interagindo e enfrentando desafios 
comuns. É a ASA buscando se modernizar e se adequar ao novo. 

Baseada nas áreas, resumo o que foi realizado de mais importante em cada uma delas, resultado de um 
sério trabalho em equipe e de gestão colaborativa, em um novo jeito ASA de ser!  

Em Captação, o novo Brechó, mais amplo e confortável, abraçou a fundamental mensagem de 
Sustentabilidade ao fazer do reusar, ressignificar, reduzir o consumo e do reaproveitar a razão de sua 
atuação. O Game Dinner, o Chá Terraço Itália e os Bazares, sempre renovados, trouxeram substanciais 
contribuições e visibilidade à ASA. A novidade foi o Show do Toquinho que agregou novos participantes! 
Os ajustes feitos à página de doações agora encorajam os doadores a contribuir com mais agilidade.  

Na Administração, houve a atualização do programa de RH. No Financeiro, foi feita a atualização do 
sistema para adequação da contabilidade do Brechó. Ambos permitirão mais produtividade e controle 
de procedimentos. 

A área de Projetos apresentou 7 novos projetos ao FUMCAD, CONDECA, Fundo Municipal do Idoso e 
Fundação Abrinq. São 6 aprovados e 1 em análise final. Nesse processo foi crucial a sintonia com a nova 
coordenação dos CCAs, um verdadeiro trabalho em equipe. 

Nos CCAs, a área pedagógica, a partir da formação de seus profissionais, enfatizou o educando como 
elemento central, e aprofundou a constante interlocução dos gestores com os atendidos, familiares e 
socioeducadores.

Os CEIs tiveram a Fundação Carlos Chagas e o CEDAC como executores das formações de gestores e 
educadores, o que garantiu qualificação e mais motivação. 

Ao CDI coube reforçar a melhora na qualidade de vida dos idosos através da rotineira participação em 
atividades físicas.

Coube a esta presidente formar 4 comitês que vêm cumprindo seu papel com muita dedicação. 
São eles: Comitê Financeiro, Comitê Gestor de Patrimônio ASA, Comitê de Eventos e Comitê Pensar 
ASA no Futuro. 

Muitos são os nossos desafios e a ASA se prepara para 2020 com sede de trabalhar mais e melhor, 
fazendo as alterações necessárias. Para isso, a presença e o comprometimento dos colaboradores, 
voluntários, conselheiros, contribuintes e associados se faz essencial! Agradecemos toda a ajuda e 
renovamos o desejo de sempre ter vocês por perto!

Boa leitura e um grande abraço. 
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77
ANOS DE TRABALHO

5 CEIs 5 CCAs 1 CDI

13

ASA Central, ASA Brechó +

UNIDADES

1406
ATENDIDOS

228
FUNCIONÁRIOS

79
VOLUNTÁRIOS 

-CDI Lar Santo Alberto

Asa Brechó
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CEIs  
Nos CEIs ASA, as propostas 
desenvolvidas para as crianças 
estão comprometidas a esti-
mular todas as possibilidades 
de expressão, autonomia, cria-
tividade e construção de vín-
culos significativos.  Sabe-se 
que, quanto melhor a atenção 
dada a elas na primeira infân-
cia, maiores e melhores serão 
as condições de desenvolve-
rem seus potenciais ao longo 
da vida. 

FORMAÇÃO
Segundo a nova proposta po-
lítico pedagógica da ASA, há 
uma séria preocupação com 
a formação de suas equipes. 
Assim, ao longo de 2019, os 
profissionais dos CEIs parti-
ciparam de vários encontros 
de formação que abordaram 
o “Currículo da Cidade” e os 
“Indicadores da Qualidade da 
Educação Infantil Paulistana”, 
documentos base da política 
pública de educação da Pre-
feitura da cidade de São Paulo.

PROJETOS EM EXECUÇÃO NOS CEIs
Em outubro, teve início o projeto “Música para a 
Vida”, em parceria com a Fundação Abrinq, que 
terá duração de dois anos. Com esse projeto, as 
crianças passaram a ter oficinas de musicalização 
todas as semanas, e foi possível a aquisição de 
vários instrumentos musicais e livros infantis com 
CDs de músicas e cantigas de cultura brasileira. 

Além disso, pensando nos imigrantes do CEI Bela 
Vista, vindos de países como Haiti, Serra Leoa, 
Angola, Congo, e Peru, decidimos implementar o 
“Projeto de Acolhimento e Suporte aos Imigrantes”. 
Com apoio das voluntárias, M. Augusta G. Reichs-
tul e Marcella Souza e Silva, oferecemos momentos 
de observação e escuta, de conhecimento de his-
tórias e dificuldades e de entrevistas com a ajuda 
de tradutores. E, focando na integração cultural e 
respeito, realizamos um encontro festivo para que 
as famílias pudessem trocar costumes e hábitos, 
através da música, dança, culinária e brincadeiras.

Nas formações realizadas pela 
Comunidade Educativa CE-
DAC e pela Fundação Carlos 
Chagas, os temas foram: as 
interações e as brincadeiras; o 
entendimento de que as brin-
cadeiras são essencialmen-
te uma atividade cultural, que 
permitem a construção de 
identidade e representativida-
de; a importância e impactos 
dos ambientes educativos; a 
organização do trabalho pe-
dagógico; entre outros.

FAMÍLIAS
Nos CEIs, todo espaço e vín-
culo é educativo, tendo o en-
volvimento das famílias como  
pré-requisito. Sem essa par-
ceria efetiva, sistemática e 
atuante, não acontece o de-
senvolvimento e a formação 
esperados para os bebês e 
crianças. Para além dos aspec-
tos emocionais, as famílias são 
o elo garantidor da relação dos 
CEIs com as realidades locais 
onde as crianças vivem. 

As famílias participaram de reu-
niões regulares, apresentações 
na festa junina, entrega dos re-
latórios individuais, entrega dos 
portfólios anuais e, no final de 
2019, tivemos o evento “Percurso 
e Conquistas”.  Por meio de ex-
posições e apresentações, foi o 
momento de compartilhamen-
to das conquistas alcançadas 
que revelaram as aprendizagens 
mais significativas. Para melho-
rar ainda mais esses vínculos, 
estamos pesquisando novas 
estratégias e canais de comuni-
cação e aproximação.

ATIVIDADES
Das atividades oferecidas às 
crianças, as brincadeiras são es-
senciais, pois permitem a livre 
expressão corporal e asseguram 
seu desenvolvimento pleno, uma 
vez que são mais do que uma lin-
guagem. É por meio do brincar que 
elas compreendem o mundo e 
constroem conhecimento. Brincar 
está em tudo: nas artes, no teatro, 
na mediação de leitura, na música. 

CENTRO DE  
EDUCAÇÃO INFANTIL

Novo olhar, novas potências

Relatório Anual 2019 | 9 8 

5
UNIDADES

806 
FAMÍLIAS

89
EDUCADORES

25 

26 

 EVENTOS COM 
FAMÍLIAS  (5 EM 
CADA UNIDADE)

 ENCONTROS DE 
FORMAÇÃO

833
CRIANÇAS
ATENDIDAS



CCAs  5
UNIDADES

440 
FAMÍLIAS

540 
CRIANÇAS
ATENDIDAS

11 

VOLUNTÁRIOS

 10 

 11

 5 

 PROFISSIONAIS 
DE PROJETOS 

ENCONTROS DE 
FORMAÇÃO 

 PROJETOS EM 
EXECUÇÃO

O ano de 2019 foi para os CCAs 
um período de transição em 
vários aspectos: entrada de um 
novo coordenador geral, mu-
dança de gerentes de unidades 
de atuação, reconfigurações 
internas de equipe e reavalia-
ção das atribuições previstas 
institucionalmente para cada 
função, assim como nos proje-
tos em execução.

Nesse contexto, buscamos um 
maior alinhamento de nossa 
proposta socioeducativa. Um 
importante ponto de partida 
foi estabelecer o diálogo en-
tre nossas experiências e a 
concepção de Educação In-
tegral, abordada pelas forma-
ções continuadas desde 2018.  
E, seguindo o que havia sido 
estudado, fizemos a reelabo-
ração do trabalho socioeduca-
tivo por faixa etária: G1 (6 a 8 
anos), G2 (9 a 11 anos) e G3 (12 
a 14 anos), havendo um orien-
tador socioeducativo exclusivo 
para cada turma.

A construção dos planejamen-

tos e atividades foi totalmen-
te colaborativa, e exigiu um 
caráter mais autoral de cada 
orientador, sobretudo a partir 
do segundo semestre, quando 
passamos a definir coletiva-
mente os objetivos e as linhas 
gerais de cada etapa do tra-
balho. Isso foi essencial para o 
propósito de maior acompa-
nhamento e suporte das ges-
toras das unidades em relação 
às práticas socioeducativas. 

FORMAÇÃO
A formação das equipes de-
senvolvida em 2019 deu con-
tinuidade ao que foi realizado 
em 2018, com foco em dois 
aspectos: a importância de se 
ter intencionalidade pedagó-
gica e a gradativa construção 
de autonomia, tanto dos edu-
cadores como para o desen-
volvimento de autonomia das 
crianças e adolescentes. Ado-
tamos como novidade uma se-
mana de planejamento no meio 
do ano, quando os orientadores 
traçaram estratégias melhores 
e mais potentes para seus tra-

balhos, a partir da reflexão so-
bre as experiências de grupo e 
de suas avaliações. Além disso, 
os planejamentos por grupos 
foram posteriormente articula-
dos no coletivo dos CCAs, in-
cluindo os profissionais vincu-
lados aos projetos. 

FAMÍLIAS
O projeto “Valores e Ética”, 
que garantia reuniões mensais 
com as famílias, encerrou-se 
no meio do ano e nos desafiou 
a criar novos momentos de en-
contros. No projeto “Previna- 
se”, estavam previstas algu-
mas reuniões das psicólogas 
com as famílias, mas também 
conseguimos assegurar alguns 
outros momentos, inclusive 
com participação dos articu-
ladores do projeto “Cidadania 
e Articulação Comunitária”. 
Ainda para aprofundar esses 
vínculos, revimos o papel dos 
Assistentes Técnicos (ATs) nos 
CCAs, que assumiram um tra-
balho integrado com as famí-
lias como principal atribuição 
dessa função. 

CENTRO PARA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

Escuta, autonomia, respeito, dignidade
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PREVINA-SE (FUMCAD)
Promove o conhecimento e reflexão sobre sexu-
alidade, como evitar gravidez precoce, infecções 
de doenças sexualmente transmissíveis e como 
se prevenir e defender de abusos e violências se-
xuais. As oficinas asseguram às crianças e ado-
lescentes informações de qualidade, espaço de 
escuta e criam vínculos de confiança.  Além das 
oficinas, as profissionais acolhem crianças, ado-
lescentes e familiares e, sempre que necessário, 
encaminham para atendimentos especializados 
e/ou para rede de direitos e proteção. O projeto 
busca assegurar ao público atendido uma vida 
segura e saudável.

EXTENSÃO CULTURAL (CONDECA); 
MÚSICA (FUNDAÇÃO CRESPI-PRADO)
Oferece oficinas de música, artes visuais, dança 
e teatro. Amplia o repertório cultural das crianças 
e adolescentes, além de estimular suas possibi-
lidades de expressão e criatividade. A “Música” 
tem maior destaque pelo patrocínio da Fundação 
Crespi-Prado, pois permite atenção especial ao 
canto coral.  

CIDADANIA E ARTICULAÇÃO 
COMUNITÁRIA (ULTRAGAZ); FORMAÇÃO 
DE EQUIPES E ARTICULAÇÃO 
COMUNITÁRIA (FUNDAÇÃO PRADA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
Busca fortalecer redes de direitos e proteção nos 
territórios, bem como fomentar vínculos territoriais 
dos CCAs a partir das próprias demandas que sur-
girem, tanto das crianças e adolescentes quanto 
de suas famílias. Esses trabalhos se dão por meio 
de articulação comunitária. Além disso, com apoio 
da Fundação Prada de Assistência Social, realiza-
mos a formação das equipes dos CCAs, em en-
contros mensais, qualificando os profissionais à 
nova filosofia de trabalho.  

PROJETOS EM  
EXECUÇÃO NOS CCAs

88%
Muito importante

Você acha que o que debatemos hoje sobre Sexualidade e Saúde 
irá ajudar a conversar mais  com seu/sua filho/a?

O que você acha do tema que conversamos hoje?

11%
Importante

91%
Muito

4%
Pouco

5%
Mais ou menos

1%
Mais ou menos

Avaliações das famílias sobre os encontros  
com as psicólogas do “Previna-se”:

“ A importância de debater o vídeo “Cidade dos 
Homens” é que leva a gente a questionar sobre 
o tráfico, a comunidade e outras coisas.”

R. S. - adolescente do CCA Primavera

DEPOIMENTO

“O projeto é importante pois com ele vou poder 
me prevenir e me controlar melhor no futuro.  
A educadora é clara em vários assuntos e 
também é divertida.”

M. A. - adolescente do CCA Pássaros

“O projeto Previna-se é muito importante pois 
hoje em dia muitos adolescentes não tem 
consciência de como se prevenir ou tem a 
mente muito fechada e não tem noção como 
se comportar em situações que ocorrem.” 

K. O. - adolescente do CCA Primavera

. 

DEPOIMENTOS

3º trimestre 2º trimestre 1º trimestre

As oficinas que mais gostaram ao  
longo dos trimestres:

Música Teatro Artes Dança

Você gostou do projeto?

32%
Gostei

3%
Não gostei8%

Mais ou menos

57%
Gostei muito

34%
Importante

Achou importante as atividades realizadas?

9%
Mais ou menos

3%
Nada importante

54%
Muito importante

Avaliações dos atendidos sobre o projeto 
“Cidadania e Articulação Comunitária”:
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CDI  1
UNIDADE

80  
ANOS

(MÉDIA DE 
IDADE)

33

4

FAMÍLIAS

VOLUNTÁRIOS

12 

21 

 PASSEIOS
(UM POR MÊS)

 EVENTOS COM 
FAMÍLIAS

idosos como saúde, velhice  
e envelhecimento.

O CDI foi beneficiado nesse 
ano com visitas de voluntários 
de empresas parceiras da ASA 
e de grupos de amigos da re-
gião. Eles se uniram para pre-
sentear os idosos com roupas, 
calçados, acessórios e kits de 
higiene que, além de propor-
cionar momentos de descon-
tração e troca de experiências, 
fizeram com que os idosos se 
sentissem felizes, valorizados 
e agradecidos.

Ao longo do ano, a equipe do 
CDI promoveu diversos eventos 
com o intuito de arrecadar re-
cursos e de divulgar o trabalho 
realizado para familiares, ami-
gos e comunidade do entorno. 

CENTRO DIA  
PARA IDOSOS 

Autonomia, autoestima e qualidade de vida
33

IDOSOS  
ATENDIDOS 

O CDI ASA – Lar Santo Alberto 
atende idosos que necessitam 
de cuidados durante o dia e que 
retornam à noite para suas ca-
sas, mantendo vínculos familiar 
e social. Os idosos são assisti-
dos por profissionais que com-
põem uma equipe multidiscipli-
nar de técnicos, funcionários de 
apoio, assistente social, enfer-
meira, nutricionista, psicóloga e 
terapeuta ocupacional. O aten-
dimento realizado no CDI, por 
meio das atividades que ofe-
rece, prioriza estimular a capa-
cidade funcional, a autonomia 
e a autosatisfação. Promove o 
envelhecimento ativo, aumen-
tando a expectativa de vida de 
forma saudável, fomentando 
vínculos familiares e sociais, e 
demais aspectos que assegu-
ram a qualidade de vida.  

Em 2019, foram oferecidas ofi-
cinas de: arte-terapia, pintura, 
artesanato, arte e cultura, ati-
vidades físicas, canto e coral, 
música, musicoterapia, dança, 
yoga, estimulação cognitiva, 
nutrição, culinária, jogos, infor-
mática, rodas de leitura, rodas 
de conversa, videokê e auto-
cuidado. Outras atividades 
relevantes foram os passeios 
mensais ao shopping e ativi-
dades intergeracionais com as 
crianças do CEI Santa Helena 
e do CCA São José. 

Com as famílias, foram man-
tidas as reuniões periódicas 
e realizamos mensalmente 
palestras de orientação com 
profissionais capacitados so-
bre temas relacionados aos 
cuidados e atenção para os 
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CONVÊNIOS COM PODER PÚBLICO 

Os convênios da ASA com o poder público são:

Centros de Educação Infantil – Secretaria Muni-
cipal de Educação - SME

Centros para Crianças e Adolescentes – Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social – SMADS

Centro Dia para Idosos – Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS

PROJETOS EM EXECUÇÃO
Patrocínios via Incentivo Fiscal
Projeto “Previna-se” – Apoio FUMCAD; Patrocí-
nio Ultragaz e Interfood

Projeto “Extensão Cultural” – Apoio CONDE-
CA; Patrocínio Rede D’Or São Luiz e Bexs Banco

Patrocínios diretos

Projeto “Cidadania e Articulação Comunitária” 
– Ultragaz 

Projeto “Música” – Fundação Crespi-Prado

Projeto “Formação de Equipes e Articulação Comu-
nitária” – Fundação Prada de Assistência Social

Mobilização
de Recursos 

PROJETOS APROVADOS PARA CAPTAÇÃO VIA 
INCENTIVO FISCAL  

(Execução prevista a partir do segundo semestre de 2020)

“Previna-se” – CONDECA

“Artes do olhar e do Corpo” – CONDECA

“Cidade em Foco” – CONDECA

“ASA em movimento” – FUMCAD

“ASA - acolhe e transforma a terceira idade” – FMID

Mobilizar: sustentabilidade e estratégia 
para transformar

Nota Fiscal Paulista
Uma das importantes fontes de arrecadação, a 
Nota Fiscal Paulista, passou por reajustes, mas 
continuou com as duas formas de captação:

•  Doação automática em que o próprio consumi-
dor deve lançar o cupom fi scal por meio do apli-
cativo NF Paulista e doar os créditos para a ASA;

•  Doações de cupons sem CPFs nas urnas fi xa-
das em estabelecimentos comerciais.

Tivemos um crescimento signifi cativo compara-
do aos anos anteriores, com a adesão de novos 
doadores e de estabelecimentos parceiros.

Confi ra esse desempenho no gráfi co:

2016
R$135.281,47

2017
R$199.334,72

2018
R$147.418,02

2019
 R$296.124,62
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Uma das novidades mais esperadas desse ano foi a 
inauguração do ASA Brechó na movimentada Rua 
dos Pinheiros.  Com consultoria e curadoria realizada 
pela Allma Hub e a colaboração inestimável da FAL 
DESIGN na montagem da nova loja, o ASA Brechó se 
tornou ponto de referência de um público que bus-
ca um novo conceito de consumo, que repensa a 
moda e recicla peças por meio de customizações. 
A inauguração foi um sucesso e o retorno tem se 
mantido ao longo dos meses com crescimento 
significativo de clientes, seguidores nas redes sociais 
e pessoas engajadas em abraçar causas sociais, re-
alizando doações à ASA e ao ASA Brechó.

O amplo espaço nos permite oferecer ao pú-
blico várias experiências além das compras, 
como o Laboratório da Nova Moda, espaço 

Em dezembro, demos início aos eventos espe-
ciais no ASA Brechó ligados ao Laboratório da 
Nova Moda. Uma das ações foi a curadoria e pa-
lestra realizada pela personal stylist, Fê Resen-
de, com o tema “Moda e Consumo Consciente”. 
O evento também contou com a presença do 
grafiteiro Thiago Montthez, que realizou custo-
mização nas peças escolhidas pelos clientes e o 
apoio do Natural da Terra, que ofereceu ao públi-
co um lanche saudável.

No andar superior, planejamos para 2020 um Es-
paço Cultural com 2 salas (com capacidade de 
até 30 pessoas) para encontros, reuniões, pales-
tras e eventos culturais. Será uma nova forma de 
gerar receita.

Os resultados do ASA Brechó 
continuam surpreendendo: 

para encontros voltados a este tema e para as 
oficinas de customização; em outro ambiente, 
criamos a Linha Casa, com móveis e decorações; 
e, em um terceiro espaço, o Garage Sale com rou-
pas e mobiliários a preços populares. 

Além disso, em parceria com a Singer Brasil e a 
empresa têxtil Círculo S/A, implantamos a Ofi-
cina de Costura para os clientes que desejarem 
realizar pequenos reparos nas peças. 

Fortalecendo a preocupação com o impacto am-
biental, fechamos parceria com a Pimp my Car-
roça, organização que luta para tirar da invisibi-
lidade os catadores de materiais recicláveis. Eles 
retiram nossos materiais recicláveis e garantem 
que sejam descartados de forma correta.

Repensar a moda: reusar, reciclar,  
ressignificar o consumo
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20
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R$ 698.371,79

R$ 719.641,47

R$ 1.009.891,46

R$ 1.384.687,88

R$ 1.557.060,98

R$ 1.657.757,53

Receita Despesa



Eventos
Além de ser uma das mais importantes estra-
tégias de captação de recursos, os eventos são 
oportunidades de divulgação do trabalho da 
ASA. Ao longo deste ano, com apoio e dedicação 
de seus voluntários e colaboradores, a ASA reali-
zou diversos eventos com o objetivo de estreitar o 
relacionamento com seus públicos estratégicos.

SHOW BENEFICENTE

Em outubro, realizamos o 1º Show Benefi cen-
te ASA com Toquinho, grande nome da MPB, 
no teatro do CIEE. Tivemos o apoio da Circui-
to Musical, do CIEE e da Bilheteria Express. O 
compositor e intérprete cantou vários sucessos 
como “Carinhoso”, “Tarde em Itapoã”, “Aquare-
la”, “Regra Três”. A grande surpresa da noite foi 
a apresentação das crianças e adolescentes do 
Projeto de Música dos CCAs ASA. Elas puderam 
cantar com Toquinho e emocionaram os convi-
dados.

BAZARES

Tivemos também os nossos tradicionais baza-
res: Bazar Dia das Mães no Espaço Itahy, as-
sim como ASA Fair® e Bazar Mãos Brasileiras® 
na Casa Panamericana. A novidade desse ano 
foi a participação de quatro importantes pales-
trantes: Tipiti Simonsen (idealizadora do Fika-
Conversas), Cristina Assumpção (mediadora e 
facilitadora de Práticas Restaurativas), Cristina 
Nozuma (professora e nutricionista na CN Nutri-
ção) e Juca Andrade (Vice-presidente de Pro-
dutos e Clientes na B3 Brasil). Eles apresentaram 
e debateram temas relevantes, além de atraírem 
novas pessoas para o bazar.

CHÁ BINGO BENEFICENTE

Pelo segundo ano consecutivo, a ASA realizou, 
em parceria com o Grupo Comolatti, o Chá Bin-
go Benefi cente no Terraço Itália. O evento, que já 
faz parte do calendário da organização, reuniu 
um ótimo público em prol da educação de mais 
de 1.400 crianças, adolescentes e idosos. Os di-
versos prêmios do evento, foram doados por em-
presas apoiadoras da causa, como SPA Rituaali 
e Julia Meirelles Joias.

ASA GAME DINNER

Em junho, realizamos mais um jantar benefi -
cente ASA Game Dinner. Com a apresentação 
da mestra de cerimônia Cristiana Arcangeli, o 
evento realizado na Casa Charlô, ofereceu aos 
convidados uma noite com jogos e prêmios in-
críveis como viagens nacionais e internacionais, 
joias, camisas de times de futebol autografa-
das, eletroeletrônicos e outros.  O evento con-
tou com o patrocínio da Connan, Cyrela, Casa 
Leão Joalheria, Primetour, RTI Vertex, 4’Brownies, 
Chandon, AmaWaterways, Nelore Lemgruber, PF 
Chang’s, além do apoio de grandes empresas 
que doaram prêmios aos participantes.

Nozuma (professora e nutricionista na CN Nutri-
ção) e Juca Andrade (Vice-presidente de Pro-
dutos e Clientes na B3 Brasil). Eles apresentaram 
e debateram temas relevantes, além de atraírem 
novas pessoas para o bazar.

Leão Joalheria, Primetour, RTI Vertex, 4’Brownies, 
Chandon, AmaWaterways, Nelore Lemgruber, PF 
Chang’s, além do apoio de grandes empresas 
que doaram prêmios aos participantes.
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Em 2019 contamos com a doação do trabalho 
de 79 voluntários nas seguintes atividades: ad-
ministrativa, separação e digitação dos cupons 
de Nota Fiscal Paulista, trabalhos especializa-
dos como supervisão e apoio pedagógico, orien-
tação e suporte psicológico e eventos. 

As 39 voluntárias que há muitos anos doam 
seu talento produzindo peças em tricô, crochê 
e artesanato, vendidas no Bazar Mãos Brasilei-
ras®, fonte de renda para ASA, continuaram nos 
apoiando.

O voluntariado corporativo, que estreita o rela-
cionamento entre as empresas e a ASA, foi rea-
lizado por 89 colaboradores das empresas Novo 
Nordisk, Edwards Lifesciences e Chep. Eles re-
alizaram melhorias estruturais, divertidas gin-
canas com as crianças e adolescentes e ações 
diversas de integração com os idosos.

No final de 2019, a partir de uma pesquisa com 
todos os colaboradores da ASA, começamos a 
elaborar coletivamente o programa institucional 
“ASA Sustentável”.

Tem-se como objetivo que questões relativas à 
Sustentabilidade definam um novo paradigma 
para todas as frentes de atuação da ASA, e que 
nos alinhe aos ODSs – Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável, das Nações Unidas.

Ser sustentável pressupõe ser socialmente justo, 
ecologicamente correto, culturalmente diverso 
e economicamente viável, respeitando sempre 
o meio ambiente. Só assim se pode pensar em 
um “desenvolvimento sustentável que atenda as 
necessidades do presente sem afetar a habili-
dade das gerações futuras de suprirem as pró-
prias necessidades”*.

Voluntariado 
e Voluntariado 
Corporativo 

Outros voluntariados que têm sido imprescindí-
veis para a ASA são:

• Instituto Horas da Vida – ofereceu atendimen-
to especializado na área da saúde para crianças, 
adolescentes, idosos, seus familiares e aos co-
laboradores da ASA. Foram 560 consultas, 364 
exames, 42 palestras, impactando 1169 pessoas.

• Projeto EFALL – English for All – 6 “voluntea-
chers” deram aulas de inglês para crianças e 
adolescentes nas 5 unidades dos CCAs. Além do 
aprendizado do idioma, conheceram outra cultu-
ra e aumentaram as chances de inclusão no mer-
cado de trabalho no futuro. Em 2019, 45 alunos 
obtiveram diplomas de iniciação ao inglês básico. 

Nesse sentido, planejamos o programa insti-
tucional “ASA Sustentável” em etapas a serem 
executadas ao longo dos próximos anos. As 
primeiras fases abordarão: Repensar, Reciclar 
e Reduzir. Vamos, passo a passo, provocando 
reflexões, debatendo e criando condições para 
mudança de hábitos e, por fim, de cultura. Co-
laboradores, atendidos e familiares serão parte 
ativa nesse processo.

A participação efetiva de todas as equipes da 
ASA proporcionará a tomada de consciência 
coletiva. Esta é a única maneira de transformar 
nosso modo de vida e, consequentemente, do 
nosso público e de seus familiares. A ASA passa, 
então, a contribuir de forma sistemática com a 
vida sustentável da sociedade em que vivemos.

*G. H. Brundtland (1987). Our Common Future.
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Demonstrativos 
Financeiros

TOTAL RECEITAS 2019

APLICAÇÃO DE RECURSOS  
POR SEGMENTO

RESULTADO CONTÁBIL 
COMPARATIVO 2018 X 2019 
( BALANÇO )

RESULTADO COMPARATIVO  
2018 X 2019

OUTRAS RECEITAS 2019

Outras Receitas*  
R$5.500.490,68 

Prefeitura  
R$10.037.742,92

Rendimento Fundo 
Patrimonial  
R$ 616.821,33 

R$ 1.655.417,53 ASA Brechó 

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

2018- expurgando depreciação e 
impacto de venda de imóveis

2019- expurgando depreciação e 
rendimento do fundo patrimonial

APLICAÇÃO DE RECURSOS-  
POR TIPO DE DESPESA

Serviços de Terceiros  
R$1.248.359,31

Alimentação  
R$1.386.070,70

Manutenção  
R$881.292,22

Concessionárias  
R$ 464.766,83

Materiais diversos  
R$ 187.672,38 

Materiais de  
higiene e limpeza 
R$240.170,08  

Material Pedagógico  
R$ 293.165,29  

Outras despesas  
R$ 680.860,51  

Despesas com Pessoal 
R$9.221.571,94  

R$ 4.136.535,56

R$514.724,41

R$ 617.138,96

R$ 317.483,01

2018

2018

2019

2019
Administração 
GeralCDI

ASA Brechó

CEIs

CCAs

R$ 6.934.187,22

R$3.163.415,64

R$1.158.401,10

R$ 17.691.353,49

R$ 13.725.998,20

R$ 15.538.233,60

R$ 14.921.412,27

R$ 13.554.817,93

R$ 13.211.273,79

R$ 14.921.094,64

R$ 14.603.929,26

Receitas

Receitas

Receitas

Receitas

Despesas

Despesas

Despesas

Despesas

 ContribuintesR$ 141.011,76

 Mensalidades R$ 139.076,02

Doações PF R$ 146.869,50 

Nota Fiscal Paulista R$ 296.124,62 

Doações PJR$ 189.226,12 

EventosR$ 611.139,73 

Outras Receitas  R$ 379.751,35

ProjetosR$ 866.437,18

Trabalho Voluntário R$ 49.753,00 

Receita Aluguel R$ 408.862,54

R$2.343.063,16 

        R$ 1.004.862,14
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PARCEIROS PLATINA
Ultragaz 

Fundação Crespi-Prado 

Fundação Prada de Assistência Social 

Fundação Abrinq

Megatelecom

PARCEIROS OURO
Família Grisi

PARCEIROS PRATA
Cyrela

Connan - Nutrição Animal 

Funsai – Fundação Nossa Senhora Auxiliadora 
do Ipiranga 

Irmãos Gomes Terraplanagem 

Nelore Lemgruber - Fazenda Mundo Novo 

Primetour 

RTI Vertex

PARCEIROS NOTA FISCAL PAULISTA
Annexe

Cacau Show

Casa Alegre  

Casa Canela

Catavento

Chácara Pau Brasil

Chamonix Restaurant

Clovis Calçados

Cor Bakehouse 

Dibs

Egrey 

Empórium São Paulo

Escritório de Arquitetura Angela Lopes

Espaço Pitangueira 

Estrela Beauty

Europa Cigar Lounge Tabacaria

Farmadia

Fornada dos Paes

Gaeta Masseria

Inbox Descartáveis

Jazzb

Joccali Jóias e Semi Jóias

KFC

Kin Ferragens 

Kopenhagen

La Cucina Di Casa

Lilóri Pães e Doces

Livraria Martins Fontes

Matéria Prima Farmácia de Manipulação

Mil Plantas

Modern Mamma Osteria

Oggi Sorvetes

Outback Steakhouse

Outlet - Rua Vieira de Moraes

Padaria Artesanal Mediterrain

Padoca do Maní

Paulista Café e Pizzaria

Pijamania

Pizzaria Bonde Paulista

Pobre Juan 

Posto de Serviços Torrealba

Posto Piraquara

Restaurante Gula Gula

Restaurante Riso

Senzala

Social Tintas 

Souq

Supermercados TriMais

Venuto Bar e Restaurante

Parceiros 

PARCEIROS GOVERNAMENTAIS
SME – Secretaria Municipal de Educação

SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 

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

SEADS-CONDECA - Secretaria Estadual 
de Assistência e Desenvolvimento Social - 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança  
e do Adolescente

ASSESSORIAS PRO BONO
Inso Informática 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga 
Advogados

Martha Cajado 

Diva D’Angelo

Wey D’horta Arquitetura Ltda
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Parceiros 
APOIADORES 
ASA
Associação Tia Anita 
BSocial
Cacau Show 
Criança Esperança
Fundação Amor Hori-
zontal
GPA Grupo Pão de 
Açúcar
IBS Instituto Brasil 
Solidário 
Instituto Horas da 
Vida
Offi ce Mídia
Projeto English For All
Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de SP

APOIADORES 
ASA BRECHÓ
Allma Hub 
Brechó Capricho 
à Toa 
Fernanda Resende
Círculo S/A
Natural da Terra
Singer Brasil

APOIADORES 
EVENTOS 2019
4’Brownies
A. Niemeyer
Alê Eventos
Alice Lima
AmaWaterways

Pizzaria Cristal
Polo Ralph Lauren
Postura e Movimento
Praça São Lourenço
Printing
Raquel Machado
Ricardo Almeida
Rosa dos Ventos
Ruth Valente
Sapataria Cometa
Sinhá
Sonhos de Maneca
Sophia Hegg
SPA Rituaali
São Paulo FC.
SE Palmeiras
Spicy
SC Corinthians Pau-
lista
Super Suite 77
Talchá
Talento Joias
Tania Bulhões
Tatá
Thaty Adjiman
Tipiti Simonsen
Tivoli Hotel 
Toriba
Track & Field
Três Papelaria
Trousseau
Txai
Vermeil
Vinícula Guaspari
Wessel Sallvattore
Yogini

Apoiadores 
Andrea Arap
Angela Motta
Apple
Area Oito
Bebé
Belie Belie
Bexs Banco
Bicho de Seda
Bilheteria Express
Bocadinho
Bosé
Brinquedos Estrela 
Buffet Grecco Cop-
pola
Casa 8
Casa Canela
Casa das Festas 
Casa Leão Joalheria
Casa Tua
Chandon
Chef Priscilla Andrade
CIEE
Circuito Musical
Claudete e Deca
Coven
Cristiana Arcangeli
Cristina Assumpção
Cristina Nozuma
Daniela Suplicy Rolim 
DeLuca Arquitetura
Duda Maron
Família Bittencourt 
Barbosa
Flores Vivas
Fogo de Chão
Francia Lobacheff

Gloria Coelho
Grupo Comolatti
Helena Mottin
Isolda
Jack Vartanian 
Juca Andrade
Julia Meirelles Joias
Kopenhagen
Lenny Niemeyer
Lita Malta
L’Occitane
Loft
Luly Vidigal
Luxo Natural
Marcia de Luca
Mi Casa Tu Mesa
Midi
Milton Sayegh
Miski
Mixed
Mundo do Enxoval
Natura
Nespresso
Nina Veloso
NK
One & Only 
Orotur Garden Hotel
PadeD
Palácio Tangará
Paola da Vinci
Paris6
Paróquia Santo An-
tonio 
Paula & Gabi
Perro Libre
Piece of Cake

CAMPANHAS ESPECIAIS REALIZADAS 
POR EMPRESAS PARCEIRAS

Bazar Carol Bittencourt – Realização de bazar 
com acervo pessoal da modelo Carol Bitten-
court. A ASA foi uma das organizações sociais 
benefi ciada.

Colgate Palmolive – Recebemos doações de 
produtos de higiene pessoal e limpeza que foram 
destinados aos 1.406 atendidos. 

Dias Carneiro Advogados e BrasilPrev - Doaram 
presentes de Natal para os idosos do Centro Dia 
Lar Santo Alberto.

Gloria Coelho – Venda especial com parte da 
renda revertida à ASA.

Pade D – Venda especial no dia das mães resul-
tou em importante arrecadação de recursos e na 
divulgação da marca ASA. 

Perro Libre – Doaram parte da renda obtida com 
as feijoadas servidas em seu estabelecimento.

Polo Ralph Lauren – Venda especial no dia dos 
pais com parte da arrecadação destinada à ASA.

Ri Happy / PBKids - Pelo 7º ano consecutivo promo-
veram a campanha Natal Solidário em suas lojas. 
Os brinquedos foram doados por clientes e entre-
gues para todas as crianças e adolescentes da ASA. 

Zazcar, Mandala Clothing, SaúdeBank, Siemens 
Gamesa, Toxiclin, 22º Tabelião de Notas da Capi-
tal – Realizaram campanhas de arrecadação de 
roupas junto aos seus clientes e colaboradores 
para doação à ASA.

EXPOSIÇÃO DA MARCA

Em 2019, houve ampla divulgação das marcas 
ASA e ASA Brechó. 

No programa “Menos é Demais”, do canal Dis-
covery Home&Health, veiculado em todo terri-
tório nacional, a apresentadora Chiara Gadaleta 
mostrou o ASA Brechó como destino para doa-
ção de peças não mais usadas, e como excelente 
opção para aquisição de peças de segunda mão 
em ótimo estado. O programa é reconhecido por 
difundir o consumo consciente e o compromisso 
com uma vida mais sustentável. 

Outra parceria importante foi realizada com o 
Grupo Pão de Açúcar - GPA e Offi ce Mídia, que 
veiculou em 131 cidades, em toda São Paulo, in-
terior e Baixada Santista, anúncios da ASA em 
telões dos supermercados Pão de Açúcar e Ex-
tra. Foram 260 lojas envolvidas durante um mês.

Parceiros 
Campanhas 
Especiais
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