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DESTAQUE:

Abertura do Centro Dia
Lar Santo Alberto
Veja como foi a cerimônia de abertura do Centro Dia Lar Santo Alberto, com a presença da secretária municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, e prepare-se para a inauguração oficial que promoveremos em agosto. Página 2.

Campanha dos Avós

Reserve a data

Em 26 de julho comemoramos o Dia dos Avós. Você
que celebrou este dia cercado de carinho e conforto
também pode fazer parte desta rede de solidariedade!
Participe da nossa campanha: ligue para (11) 38871112 ou acesse www.asa-santoagostinho.org.br
e veja como doar.

Viva esta experiência única, concorra a prêmio incríveis
e colabore para a transformação de mais de 1400
crianças, adolescentes e idosos da ASA.

Envelhecer com dignidade #EUAPOIO

Você sabia? Game Dinner é o termo usado para um jantar
divertido com a finalidade de captar recursos. Saiba mais sobre
o evento na Página 4.
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MATÉRIA DE CAPA

Cerimônia marca a abertura do Centro Dia Lar
Santo Alberto
A abertura do Centro Dia Lar Santo Alberto, no CCI Odyra
Moreira Ferreira, dia 29 de junho, contou com a presença
da secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciana Temer, representantes desta secretaria
e do Centro de Referência Especializado em Assistência
Social, além da presidente e outros membros do Conselho de Administração, da superintendente executiva e
das equipes da ASA. Durante o evento, a secretária aproveitou para conhecer as novas instalações do Centro Dia
e interagir com os idosos atendidos.
Neste espaço são oferecidas atividades multidisciplinares para até 60 idosos, em situação de vulnerabilidade social,
com oficinas de leitura e artes, ginástica e dança, artesanato, música, jogos e sessões de terapia ocupacional.
O objetivo é proporcionar qualidade de vida aos idosos, por meio de atividades lúdicas com foco na sociabilização,
na valorização dos talentos individuais e no bem-estar de todos.
Não perca a inauguração oficial do Centro Dia, que realizaremos no dia 23 de agosto, com a presença de associados,
amigos e parceiros da ASA.

As atividades dos Brechós ASA estão a todo vapor!
Para comemorar o Dia dos Namorados, a ASA promoveu
o Vintage Love e o evento foi um sucesso! Quem passou
pelo Brechó ASA Pinheiros, nos dias 10 e 11 de junho, pôde
aproveitar e levar as peças especialmente selecionadas pela
consultora de moda e sustentabilidade, Chiara Gadaleta.
E no dia 2 de julho, a ASA levou parte do acervo dos seus
brechós para uma venda especial no Fashion Sunsets, realizado pelo IED - Istituto Europeo di Design, em São Paulo.
Para refletir sobre o consumo responsável e promover a
ressignificação das roupas dos nossos brechós, o NEX|IED,
núcleo da faculdade que atua nas relações com a comunidade, desenvolveu oficinas abertas ao público, com o
upcycling de peças, transformando-as por meio do design. Esta parceria foi registrada e transmitida, ao vivo, pelo jornal
SPTV. Assista à reportagem no canal da ASA no Youtube: www.youtube.com/ASAsantoAgostinho
Esta ideia de ressignificação de peças deu tão certo que agora o Brechó
ASA Pinheiros oferecerá cursos de customização de roupas para quem
quiser aprender a dar uma cara nova em peças usadas. Os cursos ministrados pela voluntária Cristiane Guimarães Souza são gratuitos e terão início no dia 08 de agosto. Acesse o site e saiba como se inscrever:
www.asa-santoagostinho.org.br.
As novidades não param por aí: no mês de agosto, teremos uma venda
especial para o Dia dos Pais. Fique por dentro de tudo, curta a funpage
do Brechó no Facebook: www.facebook.com/BrechoASA e saiba mais
sobre os eventos e promoções dos brechós!

www.asa-santoagostinho.org.br

eventos

CCAs – Vivenciando a nutrição saudável!
Para vivenciar os aprendizados do Projeto Nutrição é Saúde, as crianças e adolescentes de todos os CCAs da ASA foram
até o parque ecológico Sitiolândia para
conhecer a horta orgânica e todos os cuidados para a conservação e produção de
alimentos. Além disso, eles puderam experimentar os alimentos produzidos no
local e participar de atividades esportivas,
culturais e recreativas.

CEIs – Contos de Fada e o
Desenvolvimento Infantil
A leitura dos contos de fadas é importante para a formação das crianças,
pois desenvolve habilidades específicas nos campos do brincar e imaginar. Por isso, aqui na ASA, incentivamos esta prática e implementamos
atividades que despertam o interesse e estimulam a criatividade das
crianças em todos os nossos Centros de Educação Infantil. No CEI São
Francisco, após a leitura do conto das Princesas Dançarinas, as crianças
representaram a peça teatral e participaram da criação das vestimentas.
parceiros

Alguns dos mais famosos Youtubers e influenciadores digitais estiveram no Centro de Convivência Integrado Odyra Ferreira Moreira, em
Santana, no dia 21 de junho. Com seus celulares e câmeras em mãos,
a turma comentou a visita nas redes sociais, apresentando as atividades da ASA para seus fãs. Lá eles conheceram de perto o dia a dia da
instituição, participaram das oficinas oferecidas pelo Projeto Expressão e Movimento, apoiado pelo Criança Esperança, e ainda deixaram
doações para o brechó da ASA.
Essa visita foi muito valiosa para a ASA, pois além de ter suas atividades divulgadas por todo o Brasil, por meio das redes sociais, proporcionou um dia inesquecível para as crianças, adolescentes e idosos
que estiveram por lá.

Em parceria com o Banco Itaú, os funcionários do CCI – Centro de
Convivência Integrado Odyra Moreira Ferreira e seus familiares participaram de uma oficina sobre educação financeira. Os participantes
adoraram a experiência!
E com o apoio da Escola Viva, o Centro Dia Lar Santo Alberto ficou
ainda mais bonito. Os voluntários da escola doaram os galões de
tinta e pintaram toda a fachada!
Agradecemos a todos os nossos parceiros! Ao contar com o apoio de empresas e pessoas como essas, reforçamos o compromisso de transformar realidades e construir um Brasil melhor.
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Conselho

Entrevista

Como nasceu a ideia
do ASA Game Dinner
Felipe Soubhia, proprietário da PHD Travel,
nosso parceiro na realização do ASA Game Dinner, fala sobre o evento a ser realizado no dia
28 de setembro no Villa Bisutti, na Vila Olímpia.
ASA: Como se chegou ao conceito de
Game Dinner para este evento?
Felipe Soubhia: Estávamos discutindo
com a Teli Cardoso, conselheira da ASA
e responsável pelo grande evento deste
ano, a melhor forma de promover os prêmios que a PHD Travel vai doar. A princípio
seria um leilão, mas pensamos em algo
mais moderno e dinâmico. Lembrei de uma experiência inspiradora que
vivi nos EUA em um jantar com prêmios. Conversamos com a Paula Rizzo,
consultora em tendência e inovação, e ela trouxe este nome.
O que as pessoas podem esperar do ASA Game Dinner e quais os
seus diferenciais?
O ASA Game Dinner será um jantar descontraído, em um lugar lindo,
um cardápio incrível e muita música e interações entre os convidados. Um
grande diferencial é que as pessoas vão concorrer a viagens sensacionais
e a prêmios muito atraentes doados também por outras pessoas e empresas. Mas o mais importante, claro, é que todos nós, participantes, estaremos colaborando para que a ASA continue a desenvolver um trabalho que
impacta a vida de tantas pessoas.
O que estes prêmios oferecidos pela PHD têm de melhor?
Nós caprichamos na escolha das viagens e hotéis para que as pessoas
realmente se interessem em concorrer. São prêmios bem especiais mesmo, que farão as pessoas se animarem a participar. Para terem uma ideia,
entre outros, estão na lista estadias na rede Rocco Forte Hotels; no Hotel
Faena, de Buenos Aires; no resort Ponta dos Ganchos, em Florianópolis, e
um cruzeiro pela Ásia. Acho que todo mundo vai adorar!
A PHD renova o apoio à ASA todos os anos. Quais os critérios levados
em consideração para firmar esta parceria?
Minha mãe é voluntária na ASA e conheço a seriedade do trabalho institucional. Não é qualquer ONG que tem mais de 70 anos de atividade, passou por tantos períodos da nossa história e continua sólida e beneficiando
tanta gente. Isso tem um grande valor social e é bem importante para nós.
Nossa relação é de confiança, compromisso mútuo e trabalho focado no
êxito do evento.
Quais são as expectativas da PHD com esta parceria?
Para este ano, esperamos ampliar o sucesso dos eventos anteriores.
Acredito que teremos um resultado além do planejado e estamos trabalhando para isso. Para a empresa, é uma satisfação estar junto com a ASA
e levar o que nós temos de melhor para que ela faça o seu melhor. Saber
que são 1.400 pessoas tendo a perspectiva de uma vida mais promissora,
nos motiva a desejar um futuro longo para esta parceria.
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