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DESTAQUE

ASA inaugura seu novo brechó

Instalado com o apoio da Fundação Prada, o Brechó ASA-Santana foi inaugurado no início de fevereiro, com potencial para se
tornar mais uma importante fonte de renda da instituição. pág. 2

Horas da vida
Parceria firmada com o Instituto Horas da Vida proporciona
atendimento de saúde gratuito para as crianças, adolescentes e
idosos da ASA. pág. 3

Arte para os pequenos

CONTRIBUA
Doe parte do seu Imposto
de Renda para as crianças e
adolescentes da ASA. É fácil
e seguro. Até 30/04. Apoie e
divulgue esta idéia! pág. 4
ENTREVISTA

Chiara Gadaleta
Acesse o site:
www.asa-santoagostinho.org.br
e confira a entrevista com a
estilista Chiara Gadaleta sobre a
importância dos brechós para a
sustentabilidade na
indústria da moda.
AGENDA
Com apoio do Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social (Impaes), a creche
Bela Vista está desenvolvendo o projeto ASAs da Arte, que proporciona atividades de
artes plásticas para as crianças de 0 a 4 anos. pág. 3

Bazar do Dia das Mães:
28 e 29 de abril, no Buffet
Mansão Cidade Jardim. pág. 2
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VOCÊ SABIA?

DESTAQUE

Lar Santo Alberto

O SESI – Conselho Nacional – fez
uma doação para a ASA que
permitiu a compra de novas
camas, colchões e travesseiros
para os idosos do Lar Santo
Alberto, complementando
assim a campanha realizada no
ano passado, por meio da qual
renovamos o enxoval de cama e
banho dos idosos.

Brechó ASA-Santana é
inaugurado
Foi inaugurado no dia 5 de fevereiro o novo brechó da ASA. Instalado
em um contêiner, tendência mundial de arquitetura, o Brechó ASASantana está localizado no Centro de Convivência Integrado Odyra
Moreira Ferreira, em frente ao Lar Santo Alberto.

Jovem Aprendiz

Em abril, o Projeto Jovem Aprendiz
completará dois anos. Com o
objetivo de contribuir para a
formação profissionalizante de
alguns jovens que terminaram
seu percurso nos Recantos, a ASA
oferece trabalho e capacitação
em suas unidades. Em 2014, sete
jovens serão beneficiados com esse
projeto, que tem apoio da Ultragaz.

AGENDA

28 e 29 de abril:
bazar do dia das mães

Roupas, decoração, bijouterias
e muito mais. Campeonatos de
bridge e de tranca animam a
programação.
Buffet Mansão Cidade Jardim, das
11h às 20h. Rua Desembargador
Armando Fairbanks, 150 –
Cidade Universitária

23 e 24 de maio:
SP.ECOERA

Desfile de looks produzidos com
peças dos brechós da ASA.
Museu A Casa – Rua Pedroso de
Morais, 1234 – Pinheiros

ENTREVISTA
Acesse o site
www.asa-santoagostinho.org.br
e confira a entrevista da estilista
Chiara Gadaleta sobre a importância
dos brechós para a sustentabilidade
na indústria da moda.

Assim como o brechó ASA-Pinheiros, o ASA-Santana tem um grande
potencial para se tornar uma fonte de renda importante para a instituição.
“Acreditamos que logo esse brechó também se consolidará como
uma excelente opção de compra na região, trazendo recursos que vão
contribuir significativamente para a manutenção das nossas atividades”,
disse a superintendente da ASA, Celia Tilkian.
O evento de inauguração contou com a presença do presidente da
Fundação Prada, Jorge Prada, que financiou a implantação do brechó.
“Como apoiadores da ASA, estamos plenamente satisfeitos com a
implantação do brechó e esperamos que ele traga os frutos dele
esperados”, declarou.
A presidente do Conselho Administrativo da ASA, Maria Inês de Paula
Eduardo, lembrou que quando a ASA inaugurou o brechó ASA-Pinheiros,
seu objetivo inicial era arrecadar recursos para a manutenção do Lar
Santo Alberto. “Hoje a divisão de recursos não é feita assim, mas ter esse
brechó próximo ao Lar, de certa forma, consolida esse desejo inicial. É
emocionante participar desse momento”, declarou.
A estilista Chiara Gadaleta também participou do evento, dando dicas de
como as pessoas podem fazer compras em brechós. “A moda brasileira
precisa pensar no pós-consumo e os brechós são uma excelente
alternativa, pois promovem o reaproveitamento, geram renda e dão
acesso ao que é vintage”, defende.
A voluntária Bete Conde, responsável pela organização dos brechós da
ASA, salientou que as peças passam por uma rigorosa seleção, garantindo
assim a qualidade de todos os produtos vendidos.
Brechó ASA-Santana:
Terça a domingo, das 9h30 às 17h30
Rua Professor Dorival Dias Minhoto, 231 – Lauzane Paulista
(11) 2256-7352
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Parcerias reforçam
ações nos Recantos
A ASA renovou sua parceria com Fundação Itaú
Social, que doou este ano 40 computadores e
cinco impressoras para os cinco Recantos ASA.
Com eles, os alunos terão um incremento nas
aulas que utilizam a informática.
Outra parceria a ser muito comemorada é com o
Instituto Horas da Vida que começa beneficiando
os educandos dos Recantos, mas será estendida
também às creches e ao Lar Santo Alberto, e vai
proporcionar atendimento gratuito em saúde.
Essa instituição trabalha mobilizando profissionais
dispostos a atender algumas horas do seu dia
voluntariamente e direciona essas horas voluntárias
a quem precisa. Além das consultas, os assistidos
poderão contar com exames laboratoriais e terem
atendidas outras necessidades, tais como óculos.
No mês de março, 41 crianças que freqüentam os
Recantos tiveram a oportunidade de passar por
uma consulta oftalmológica. Entre eles está o garoto
Nicolas da Silva, de 9 anos, do Recanto São José.
Nicolas nasceu estrábico e tem hoje um alto grau
de miopia. Ele usou óculos por alguns anos, mas
os óculos se quebraram e a família não conseguiu
comprar um novo. “Como o grau de miopia dele é
alto, as lentes ficam caras, cerca de R$ 300,00, e não

consegui mais comprar”, explica a mãe, Fernanda
Mendes Silva. A ASA então passou a buscar uma
forma de conseguir os óculos para o garoto. “A
carteira dele fica colada na lousa, mesmo assim ele
reclama que não está enxergando e está sempre
atrasado em relação aos colegas”, conta Fernanda.
Para ela, a parceria com o Horas da Vida “caiu do céu”
e representa a oportunidade de mais qualidade de
vida para seu filho.
Quer ser voluntário?
Se você é um profissional da saúde e gostaria
de doar algumas horas de atendimento de uma
forma organizada e profissional, pode se tornar um
voluntário. Para conhecer melhor essa iniciativa
entre em contato pelo www.horasdavida.org.br
ou ligue para (11) 3816-3540.

Arte na Bela Vista
A Creche Bela Vista vai desenvolver ao longo deste e do
próximo ano o projeto ASAs da Arte, que será viabilizado
com o apoio do Instituto Minidi Pedroso de Arte e
Educação Social (Impaes). “Por meio deste projeto, 109
crianças de 0 a 4 anos terão acesso a diversas atividades
de artes plásticas, podendo explorar materiais diversos
e, com isso, serem estimuladas em sua curiosidade,
socialização, autonomia e cidadania. É um projeto que
inova no trabalho das artes com os bebês”, explica a
coordenadora das creches da ASA, Sueli Santana.
Além das atividades com as crianças, o projeto prevê
também a capacitação das professoras da creche Bela
Vista e das coordenadoras das outras quatro creches
mantidas pela ASA. “Tudo o que aprendermos nesse
projeto será disseminado para as demais creches
mantidas pela ASA”, reforça Sueli.
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CONTRIBUA
Doe seu Imposto de Renda para nossas crianças
Destine parte de seu Imposto de Renda devido até o dia 30 de abril e
deduza do IR ano base 2013. Com essa doação, você ajuda a realizar o
projeto Nutrição é Saúde, que vai beneficiar 560 crianças e adolescentes
atendidos nos Recantos da ASA.

2º Passo:

1º Passo:

Acesse o site
http://fumcad.prefeitura.
sp.gov.br/forms/
frmdoacao.aspx

Selecione a Associação
Santo Agostinho – ASA e o
projeto Nutrição é Saúde

6º Passo:

7º Passo:

Faça o depósito e não se
esqueça de incluí-lo em
sua declaração de Imposto
de Renda ou informar ao
seu contador.
O valor doado, dentro
dos limites da lei, será
deduzido no seu imposto
a pagar ou acrescido em
caso de devolução

Caso deseje que a ASA
acompanhe a emissão
de seu recibo junto ao
FUMCAD, envie um email
para lourdinha@asasantoagostinho.org.br
informando nome, CPF
ou CNPJ, valor e data
da doação

3º Passo:

Preencha seus dados pessoais
e o valor que você quer doar
e clique em Confirma

4º Passo:

Na tela seguinte, clique
em Finalizar Doação

5º Passo:

Escolha a opção de pagamento
(boleto bancário ou débito em
conta)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PESSOAS JURÍDICAS:

PESSOAS FÍSICAS:

Pessoas jurídicas podem deduzir
do Imposto de Renda devido, em
cada período de apuração, o total
das contribuições
efetuadas ao FUMCAD.

Do dia 1º de janeiro ao dia 30
de abril, o limite de doação para
pessoas físicas é de 3% sobre o
imposto devido. Doando até esta
data, a doação pode ser deduzida
do IR ano base 2013.

Pessoas jurídicas podem doar
até 1% do Imposto de Renda
devido o ano todo até o
dia 31 de dezembro.

Válido para pessoas físicas
que declaram o IR por meio do
formulário completo.

Válido para pessoas jurídicas
que declaram o IR sobre
o lucro real.

Para mais informações, ligue para
(11) 3887-1112 ou envie um email para
lourdinha@asa-santoagostinho.org.br
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