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ASA foi selecionada pela Unesco para receber recursos do Criança Esperança. Mais uma vez, a instituição é a única eleita na cidade 
de São Paulo. Doação será aplicada no projeto Expressão e Movimento, que benefi ciará 560 crianças e adolescentes.

Agora você também pode doar seus cupons fi scais para a 
ASA pelo Whatsapp. Basta tirar uma foto da sua nota sem 
CPF e mandar pra gente.

No mês em que se comemora o Dia dos Avós, a ASA con-
vida você a praticar a solidariedade e ajudar os idosos 
do Lar Santo Alberto. Acesse nosso site e contribua com 
quanto puder: www.asa-santoagostinho.org.br.
Nossos vovôs e vovós agradecem!

Pelo 2º ano consecutivo, ASA
ganha apoio do Criança Esperança

Doar fi cou ainda
mais fácil!

Ajude os
idosos da ASA

DESTAQUE:

Doe seu cupom 
fiscal para a ASA

Doe seu cupom 

Tel: 11 95988 2229

CADASTRE-SE PARA RECEBER ONLINE
faleconosco@asa-santoagostinho.org.br 



Com o crescente interesse registrado nos 
últimos meses, o programa ASA Cultural 
ampliou a oferta de atividades para o se-
gundo semestre e oferecerá dois cursos 
sobre História da Arte, além de diversas pa-
lestras e saídas culturais.

Os dois cursos proporcionam aos partici-
pantes uma reflexão sobre a História da 
Imagem, abordando a História da Arte e 
outras áreas do conhecimento, como a 
Antropologia, a Sociologia, a Etiologia e as 
Teorias da Comunicação e da Mídia. Um cur-
so abrange o período da Pré-História até a 
Idade Média, e o outro, da Idade Média até 
o século XVIII. 

Palestras e visitas – Aproveitando que 
obras de Kandinsky e de Frida Khalo es-
tarão em cartaz em São Paulo neste se-
mestre, o ASA Cultural promoverá pales-
tras sobre estes artistas e visitas guiadas 
às exposições. As palestras acontecem 
sempre na sede da ASA, na rua Conse-
lheiro Zacarias, 97, Jardim Paulista. Para in-
formações sobre datas e inscrições acesse 
www.asa-santoagostinho.org.br ou ligue 
3887-1112, com Jéssica. 

Os cursos, as palestras e as visitas são or-
ganizados pela curadora Elisabeth Leone 
Gandini Romero, Doutora em Comuni-
cação e Semiótica.

Com o objetivo de ampliar a oferta de produtos e alavancar 
as vendas, a ASA está preparando o lançamento de um Ba-
zar Multimarcas Permanente em seus brechós em Pinheiros 
e Santana. Para isso, a instituição convida fabricantes e lo-
jistas a doarem – pontual ou regularmente – produtos de 
ponta de estoque para compor o Bazar.

As empresas que tiverem interesse em colaborar devem en-
trar em contato por telefone (11 3887-1112) e a ASA cuidará 
da retirada e transporte. Contamos com a colaboração de 
todos para a divulgação desta iniciativa.

Curso: Pensar a imagem da Pré-
História à Idade Média no Ocidente
São 12 encontros, toda quinta-feira,
das 10h às 12h.
Investimento: R$ 300,00 cada módulo
de 4 aulas.

Curso: Pensar a Imagem da Idade 
Média ao século XVIII no Ocidente
São 12 encontros, toda quarta-feira,
das 14h às 16h.
Investimento: R$ 300,00 cada módulo
de 4 aulas.

O aluguel e a venda de imóveis recebidos em legado repre-
sentam uma importante fonte de recursos para a ASA. Toda 
a renda é aplicada pela instituição na manutenção de suas 
unidades e no desenvolvimento das atividades institucionais.
 
Atualmente, a ASA possui quatro ótimas salas comerciais no 
bairro Itaim Bibi (veja quadro) para locação ou compra, com 
condições especiais. Os interessados devem entrar em con-
tato com Sr. Carlos Eduardo pelo telefone 3873-4422.

BRECHÓS ASA

Brechó busca doações
para Bazar Multimarcas

Ajude a ASA a divulgar estes imóveis!

Endereço Cj. M2

Leopoldo Couto de Magalhães, 110 23 77,10

Leopoldo Couto de Magalhães, 110 24 77,10

Dr. Renato Paes de Barros, 778 51 124,79

Dr. Renato Paes de Barros, 778 52 124,79

ARTE

ASA Cultural 
amplia atividades
no segundo 
semestre

GERAÇÃO DE RENDA

Imóveis da ASA
para locação ou compra
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A ASA acredita que o fortalecimento da parceria família-creche é fun-
damental para o desenvolvimento das crianças. Com este objetivo, os 
cinco Centros de Educação Infantil (CEIs) – Creches ASA promoveram 
em maio as “Oficinas para a família”, nas quais pais e responsáveis 
foram convidados a participar, juntamente com as crianças, de ativi-
dades artísticas e brincadeiras realizadas na rotina dos CEIs.

“A participação foi surpreendente. Incentivados pelos filhos, os pais 
aderiram às oficinas com bastante entusiasmo. Foi um momento 
agradável, divertido e diferenciado de todas as comemorações que já 
fizemos”, conta Sueli Santana Ferreira, Coordenadora Geral dos CEIs.

Nas oficinas, os pais voltaram à infância, com o resgate de brincadei-
ras – como ZIP ZAP ZOP, dança do jornal, jogo da memória sonoro e 
camaleão – e de músicas infantis – como farinhada, lavadeira, vamos 
passear na floresta e muitas outras. 

Além de incentivar a integração das famílias, a ASA busca, com iniciati-
vas como esta, promover a importância do brincar em todas as etapas 
do desenvolvimento, especialmente na Primeira Infância.

Mais de 400 pessoas participaram da Fes-
ta Julina do Lar Santo Alberto, realizada 
no início de julho. O evento contou com 
apresentações da cantora Paula Zamp, de 
uma orquestra de violão, de quadrilhas do 
CEI - Creche Santa Helena e do CCA - Re-
canto São José, além da famosa Quadrilha 
dos Idosos. A festa, que representa uma 
importante atividade para arrecadação de 
recursos para o Lar, foi um sucesso graças 
ao comprometimento dos funcionários e 
voluntários. Nosso muito obrigado a todos.

DESTAQUE: CCAS – RECANTOS ASA

ASA recebe novo apoio do Criança Esperança

CRECHES

Oficinas promovem
o brincar entre as famílias

LAR SANTO ALBERTO

Festa Julina recebe
400 visitantes

www.asa-santoagostinho.org.br

Pelo segundo ano consecutivo, a ASA foi selecionada 
pela Unesco para receber recursos do Criança Espe-
rança. Mais uma vez, a instituição é a única eleita na 
cidade de São Paulo. Nesta edição, a doação será des-
tinada para o desenvolvimento do projeto Expressão e 
Movimento, que beneficiará os 560 educandos, de 6 a 
15 anos, dos cinco Centros para Crianças e Adolescentes 
(CCAs) – Recantos ASA.

O projeto Expressão e Movimento permitirá o aper-
feiçoamento do programa socioeducativo da ASA, que 
busca contribuir para o desenvolvimento pessoal e so-
cial das crianças e adolescentes atendidos. Durante os 
dois anos de duração da iniciativa, serão realizadas ofi-

cinas de teatro e atividades de esportes, informática e 
novas tecnologias nos CCAs. Parte dos recursos doados 
será investida também na adequação das instalações do 
CCA Primavera – na reforma da quadra poliesportiva, do 
palco do teatro e da sala de informática. “Estamos mui-
to felizes e gratos por sermos, mais uma vez, seleciona-
dos pelo Criança Esperança. É um gesto que demonstra 
o reconhecimento do nosso trabalho e a confiança que 
os organizadores têm depositado na ASA”, afirma Celia 
Tilkian, Superintendente Executiva.

Novos Leitores – No ano passado, o projeto Novos 
Leitores recebeu recursos da 29ª edição do Criança Es-
perança.  Das mais de 1.200 instituições inscritas na épo-
ca, a ASA foi uma das 101 escolhidas. O Novos Leitores 
oferece formação para 110 adolescentes, de 12 a 15 
anos, dos cinco CCAs, buscando transformá-los em pro-
tagonistas e multiplicadores à medida que auxiliam as 
próprias crianças da ASA, suas famílias e comunidades 
a desenvolver o interesse e o aprimoramento da leitura. 
O projeto foi criado a partir da experiência de formação 
das equipes dos CCAs em leitura mediada pelo Trapézio 
- Grupo de Apoio à Escolarização.
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ENTREVISTA

Uma vida inteira
de dedicação à ASA

Marilena Pinheiro Lobo é uma inspiração para os voluntários da ASA.
Desde a sua juventude, no início da década de 50, dedica parte do seu tempo à 
instituição. Hoje, aos 81 anos, continua atuante e confessa:

 Como e quando a sra. começou a fazer trabalhos voluntários para a ASA?
 MARILENA PINHEIRO LOBO: Desde o início da década de 1950, minha 

mãe (Ruth Pinto Lobo) começou a se interessar pelo trabalho da ASA e a 
se dedicar ao trabalho voluntário na primeira creche, o Lar Infantil. Acom-
panhando seu trabalho, também me envolvi e comecei como voluntária 
na mesma creche. Depois atuei no recanto, no brechó e em muitas outras 
áreas. Hoje cuido da organização das notas fiscais que recebemos de do-
ação. Cada trabalho tem a sua época e este que faço hoje é perfeito para 
mim. 

 O que o trabalho voluntário na ASA representa na sua vida?
 Não sei viver sem a ASA, faz parte de mim. É um prazer e uma necessi-

dade que tenho de colaborar, de ajudar os outros. Não importa o tipo de 
trabalho, desde que seja algo que necessitem.

 Como a sra. avalia hoje o voluntariado na ASA e em outras organizações?
 Hoje a realidade é bem diferente da época que comecei. A maioria das 

mulheres tem de conciliar o trabalho fora com a casa, a família. Sinto que 
gostariam de poder colaborar mais, mas têm muito menos tempo dis-
ponível. Mas é bonito ver que, mesmo assim, muitas conseguem dedicar 
parte de seu tempo ao trabalho voluntário.

 O que a sra. diria a quem pensa em começar a se dedicar ao voluntariado?
 Que vale muito a pena! É uma grande oportunidade poder ajudar a tirar 

as crianças das ruas e oferecer mais oportunidades de futuro para elas.    

Não sei viver sem
a ASA, faz parte de mim!

Rua Conselheiro Zacarias, 97 
Jd. Paulista • 01429 020 • São Paulo
SP • Brasil • t. 55 11 3887 1112
www.asa-santoagostinho.org.br
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