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DESTAQUE

A força do voluntariado corporativo

As ações de voluntariado corporativo beneficiam a todos: colaboradores, empresas e organizações. Dezenas de
funcionários de empresas, como o Deutsche Bank (foto), doam tempo e cuidado a nossos idosos. Saiba mais na página 3

Brechó de cara nova

Mais espaçoso e com maior variedade de produtos
entre roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos,
artigos de decoração e brinquedos, nacionais e
importados, o Brechó ASA Pinheiros foi reinaugurado
em agosto. Ele espera sua visita na rua Maria Carolina,
680, perto das avenidas Rebouças e Faria Lima. Não
deixe de conhecer também o Brechó ASA Santana,
instalado à rua Prof. Dorival Dias Minhoto 231.

Não usa? Doe para a ASA

Sabe aquela roupa, sapato ou
brinquedo que você não quer mais?
Nós queremos!
Aproveite o fim de ano para fazer aquela
limpeza na casa e tirar roupas, sapatos,
brinquedos ou até móveis que não usa mais.
A ASA precisa da sua doação. Ligue 3887 1112
e retiramos na sua casa.

ASAnotícias é uma publicação da ASA - Associação Santo Agostinho
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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novas ações

Editorial

Em 2014, prosseguimos
nosso trabalho no sentido de
ampliar o reconhecimento e
o desenvolvimento da ASA –
Associação Santo Agostinho.
Consolidamos os eventos
beneficentes, as campanhas
e os laços com empresas e
fundações parceiras; recebemos
o apoio de novas; criamos e
experimentamos outras formas
de captação de recursos – como
o Programa ASA Cultural e a
campanha de crowdfunding
Jardim da Vida. Também abrimos
um brechó em Santana e
ampliamos o de Pinheiros.
A conquista de novos apoiadores
financeiros, sejam empresas,
fundações ou indivíduos, é
para nós um indicativo do
reconhecimento da qualidade
dos serviços prestados pela ASA
à sociedade. Da mesma forma,
termos sido a única organização de
São Paulo selecionada pela Unesco
para receber o apoio do “Criança
Esperança”, promovido pela Rede
Globo, nos enche de orgulho
e nos mostra que, apesar das
dificuldades de uma organização
como a nossa, estamos no
caminho certo.
O fortalecimento dos pilares da
ASA em direção à sustentabilidade
financeira só tem sido possível
graças ao apoio incansável
de nossas voluntárias e ao
comprometimento dos nossos
mais de 250 funcionários. Só
temos a agradecer a todos por
fazerem parte dessa história.
Muito obrigada!

Celia Tilkian
superintendente
executiva
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Programa ASA Cultural
promove arte e solidariedade

Cursos, palestras e visitas guiadas ao mundo da arte agora fazem parte
das atividades da ASA. O ASA Cultural, cuja renda é revertida aos projetos
da instituição, foi lançado no dia 17 de setembro com programa dedicado
ao impressionismo e à arte do século XX. As atividades foram realizadas
em parceria com a curadora Elisabeth Leone, da Lis Produções.
A primeira atividade foi a palestra gratuita “Pinceladas sobre Monet,
Van Gogh, Matisse e Picasso”, realizada na sede da ASA. No dia 24 de
setembro, foi a vez da visita guiada com a curadora ao Centro Cultural
Banco do Brasil, local da exposição “Ciclo - Criar com o que temos”. E,
em outubro, teve início o Módulo I do curso “Ruptura e Construção”,
que abordou, em quatro aulas, a arte e o contexto histórico do final
do século XIX e das primeiras décadas do século XX, tendo os mesmos
pintores como pontos focais.
O ASA Cultural é um programa inovador de geração de renda para o
desenvolvimento das atividades institucionais. Os participantes, além
de ampliarem o seu conhecimento nas palestras, cursos e saídas
culturais, beneficiam as crianças, adolescentes e idosos da ASA e dão
a sua contribuição solidária à causa. Uma programação especial está
sendo montada para 2015. Mais informações em breve.

Corrida leva o tema da
infância para as ruas
No Dia da Criança, 12 de outubro, mais de mil corredores participaram
da primeira edição da Corrida pela Criança, promovida pela Fundação
Abrinq – Save the Children. A renda líquida arrecadada com os kits de
inscrição – que custavam R$ 40 e incluía camiseta – foi revertida para
algumas organizações participantes da Rede Nossas Crianças, entre elas
a ASA. A prova teve duração de 5 km e largou do Elevado Costa e Silva
(Minhocão). Entre os corredores da 1ª Corrida pela Criança estavam
também adolescentes e jovens que foram beneficiados por programas
assistidos pela Fundação Abrinq.
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Voluntariado corporativo:
ações que beneficiam a todos
Nas ações de voluntariado corporativo, todo mundo
ganha. Ganha o voluntário, que tem a chance de
participar de uma nova e enriquecedora experiência
de vida. Ganha a empresa, que cumpre sua
responsabilidade social e garante colaboradores
mais motivados. E ganha a instituição agraciada pelo
trabalho dos voluntários, em forma de conversas,
brincadeiras, oficinas, abraços ou doações.
Neste semestre a Tecnisa realizou, pela primeira
vez, ações de voluntariado corporativo no Lar
Santo Alberto. “Todo mundo que participa
traz a experiência para dentro do dia a dia da
empresa”, conta Maria Augusta Bottino, da área de
Responsabilidade Social da Tecnisa. “O engajamento
dos 26 voluntários foi tão grande que incentivou
outras pessoas a participar nas próximas vezes”,
complementa. Além disso, alguns deles gostaram
tanto da experiência que tornaram-se voluntários
fixos do Lar, independentemente da empresa.
Em setembro, a ASA recebeu a visita de
aproximadamente 130 pessoas – entre funcionários
e familiares – do Deutsche Bank para um dia
de voluntariado. Eles trabalharam no Lar Santo
Alberto, no Centro para Crianças e Adolescentes Recanto São José e no Brechó ASA Santana. No Lar
os voluntários participaram de diversas atividades

com os idosos, como jogar dominó e bingo, auxiliar
na alimentação e nos exercícios de fisioterapia e
cuidar da beleza. No CCA Recanto São José, fizeram
a pintura da área externa e de duas salas. E no
Brechó, auxiliaram na triagem e organização das
roupas. “Nós fomos para ajudar, mas saímos com
a sensação de que nós é que fomos beneficiados”,
comenta Andrea Bartzsch, Head of Communications
& Corporate Responsibility do banco.
Cerca de 80 colaboradores do grupo de franqueados
da Prudential Seguros no Brasil promoveram no
Lar, também em setembro, o Global Volunteer Day.
Eles bateram papo, fizeram artesanato, cuidaram da
beleza dos vovôs e das vovós e ainda trabalharam
na pintura externa da unidade.

Muitas mãos
Além dos voluntários das empresas, o Lar Santo
Alberto conta ainda com o inestimável apoio
de grupos de voluntários de escolas, entidades
religiosas e pessoas que dedicam parte de seu
tempo ao cuidado e atenção a nossos idosos. Da
mesma forma, nossas crianças e adolescentes
também recebem dedicados voluntários que
promovem atividades artísticas e esportivas nas
unidades da ASA.

Além do voluntariado
Por ser uma residência permanente de
idosos, o Lar Santo Alberto recebe, além
do voluntariado, ajuda de empresas que
doam diversos materiais e equipamentos
ou recursos financeiros para a manutenção
e melhorias da unidade. A Tecnisa
financiou a construção de uma rampa
de acesso ao local onde estão instalados
os equipamentos de ginástica para os
idosos. Durante o Global Volunteer Day, o
grupo de franqueados da Prudential doou
cadeiras de rodas e outros materiais ao
Lar. Já o Deutsche Bank, por meio de seu
programa “Initiative Plus”, doará à ASA um
determinado valor financeiro por cada
colaborador que participou da ação de
voluntariado promovido pelo banco nas
nossas unidades.
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projetos

Projetos incentivam o protagonismo
de crianças e adolescentes
O incentivo ao protagonismo infanto-juvenil é um
dos motores do trabalho da ASA, tanto nos Centros
de Educação Infantil - Creches ASA como nos Centros
para Crianças e Adolescentes - Recantos ASA. “Nós
temos uma preocupação muito grande de colaborar
para que os educandos saiam dos nossos espaços
transformados e se sentindo capazes de transformar
a vida deles e o entorno onde vivem”, disse Celia
Tilkian, superintendente executiva da ASA.
Um dos projetos da ASA que focam no incentivo
ao protagonismo é o “Meu Mundo em Imagens:
Desenvolvendo o protagonismo por meio da
fotografia digital”, realizado em parceria com a
Fundação Arymax. Durante um ano as atividades do
projeto, iniciado em julho, estão sendo realizadas
com 58 crianças e adolescentes (entre 10 e 15 anos)
do CCA Recanto Primavera, em Paraisópolis. Os
educandos aprendem técnicas de fotografia digital
e são estimulados a observar e registrar o cotidiano
e os espaços públicos da região onde vivem. Assim,
podem valorizar o que há de bom e refletir sobre
que mudanças poderiam ser feitas.

Em poucos meses, o projeto já apresenta resultados
muito positivos: as crianças e adolescentes têm
demonstrado não só o aprendizado da técnica
fotográfica, mas principalmente o desenvolvimento
de um novo olhar sobre os seus entornos,
com mais consciência de pertencimento e
responsabilidade cidadã. Os participantes estão
orgulhosos de suas produções e muito estimulados
com as atividades. Com o sucesso dessa iniciativa, a
ASA já avalia a possibilidade de estender o projeto
para outras unidades em 2015.
Com o projeto “Cozinhando e Aprendendo”,
uma parceria da ASA com a Ultragaz, a ideia é
promover a alimentação saudável não só dos
educandos, mas também de suas famílias.
Profissionais e 565 crianças e adolescentes dos
cinco CCAs são orientados sobre alimentação
balanceada, higienização, manuseio, reutilização e
aproveitamento de alimentos.
A cada mês os educandos escolhem uma receita
que desejam preparar. A partir daí estudam os
alimentos que a compõem, seus nutrientes, origem
e aplicações. Ao final do mês preparam a receita
e degustam os pratos. Todos sentem-se muito
estimulados pela experiência e animados em
aprender ainda mais, em testar novas combinações
e a incluir novos alimentos em sua rotina alimentar.
Ao final do projeto, com duração de um ano, os
participantes farão um livreto com as receitas que
prepararam para levar para suas famílias.
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Reconhecimento nacional
O projeto “Novos Leitores”, da ASA, foi o único
da cidade de São Paulo selecionado pela
Unesco para receber recursos da 29ª edição do
programa “Criança Esperança”, da Rede Globo.
Foram 1.200 instituições inscritas em todo o país
e 101 escolhidas.
Um dos principais objetivos do projeto é
incentivar crianças e adolescentes dos CCAs ASA a
tornarem-se protagonistas e multiplicadores, que
auxiliarão outras crianças da ASA, suas famílias
e comunidades a desenvolver o interesse e o
aprimoramento da leitura.

Ferraz e Isabel Moreira Ferreira, respectivamente,
assessora e coordenadora do Trapézio - Grupo
de Apoio à Escolarização.

O projeto, que será implementado em 2015, foi
criado a partir da experiência positiva obtida em
dois anos de formação das equipes dos CCAs em
leitura mediada, realizada por Marta Maria Pinto

Em outubro, o programa Bom Dia SP, da TV
Globo, fez uma matéria especial sobre o projeto.
Assista o vídeo no canal da ASA no YouTube:
www.youtube.com/asasantoagostinho.

Despertando as crianças
para o universo das artes
Uma série de atividades realizadas ao longo de 2014 nos cinco Centros de
Educação Infantil (CEIs) - Creches ASA estimulou o despertar das crianças
para o universo das artes plásticas, música e literatura. Os resultados
foram compartilhados e apreciados pelos pais e pela comunidade nas
Feiras Culturais, realizadas nos CEIs ASA no mês de novembro.
“Durante o ano procuramos novas técnicas para a arte, fugindo do sulfite
e do giz de cera”, explica Sueli Aparecida Santana Ferreira, coordenadora
geral dos CEIs. As pinturas de Fernando Botero, Candido Portinari, Tarsila
do Amaral, Romero Brito, Claude Monet e Alfredo Volpi e as esculturas
de Auguste Rodin estiveram presentes o ano todo entre as crianças,
que fizeram leituras e releituras usando materiais como tecido, azulejo,
carvão vegetal, tela, lixa, algodão cru e tintas variadas.
“Mesmo uma criança bem pequenina já consegue fazer uma
releitura de uma obra de arte. Se você coloca lado a lado o original
e o trabalho da criança, identifica facilmente os traços em comum”,
comenta Sueli. É um treino de sensibilidade e que passa também por
vocabulário e conhecimentos gerais.
Em música, o tema trabalhado ao longo do ano foi “Vinicius de
Moraes – Além da Arca de Noé”, mostrando a produção musical do
poeta. As famílias das crianças foram convidadas a ouvir e opinar
sobre as canções. Em literatura, além de abordar a vida dos pintores
citados, os contos de fadas e outros gêneros literários estiveram
presentes em atividades diversas.
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campanhas

ASA faz campanha
de crowdfunding
Pela primeira vez a ASA desenvolveu uma campanha
de captação de recursos utilizando uma plataforma
de financiamento coletivo, também chamada de
crowdfunding. Em outubro, lançou no site Juntos.
com.vc o projeto Jardim da Vida, com o objetivo de
arrecadar fundos para a construção de um jardim
no Lar Santo Alberto. A experiência foi um sucesso
e a campanha arrecadou os R$ 20.600 necessários
para a obra. A construção teve de ser adiada por
conta da falta de água em São Paulo, mas o jardim
deve ser inaugurado ainda no primeiro trimestre de
2015, beneficiando os idosos residentes.

Participe da
Campanha de Natal
Neste Natal, gostaríamos de convidá-lo,
mais uma vez, a nos ajudar a continuar
transformando a vida e renovando a
esperança dos nossos mais de 1.400
atendidos. Caso você não tenha recebido
o boleto da campanha de Natal em sua
casa, ligue para 3887 1112 ou mande
um email para a.santoagostinho@
asa-santoagostinho.org.br e solicite.
Contribua com o que puder. Qualquer
valor tem um grande valor.

DOE SEU IR PARA NOSSAS CRIANÇAS
Doe parte do seu imposto de renda devido para a ASA e deduza do IR
ano base 2014. Até 31 de dezembro o limite de doação para pessoas
físicas é de 6% sobre o imposto devido. Com essa doação, você ajuda a
realizar o projeto Nutrição é Saúde, que vai beneficiar 560 crianças e
adolescentes atendidos pela ASA.
É fácil e seguro

1º Passo:

2º Passo:

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

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

7º Passo:

A ASA pode acompanhar a emissão de seu
recibo junto ao FUMCAD. Envie um email
para lourdinha@asa-santoagostinho.
org.br informando nome, CPF ou CNPJ,
endereço, valor e data da doação

informações importantes

Pessoas físicas:

3º Passo:

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

6º Passo:

Agora é só fazer o depósito ou
pagar o boleto. O valor doado,
dentro dos limites da lei, será
deduzido do seu imposto a pagar
ou acrescido em caso de devolução

Na tela seguinte,
clique em
Finalizar Doação

5º Passo:

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

Base legal: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 260. Alterado pela Lei nº 12.594/2012, artigo 87.

Válido também para quem
recebe devolução de IR, pois a
porcentagem doada é sobre o
Até o dia 31/12, o limite de doação
imposto devido e não sobre o
para pessoas físicas é de 6% sobre o
imposto devido. A doação será deduzida imposto a pagar. Neste caso, a
doação será acrescida ao valor a
do IR devido no ano base 2014.
ser devolvido pela Receita Federal.
Válido para pessoas físicas que
declaram o IR por meio do
Não deixe de informar a doação na
formulário completo.
sua declaração de imposto de renda.
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4º Passo:

Pessoas jurídicas:
Pessoas jurídicas podem doar
até 1% do Imposto de Renda
devido o ano todo até o dia 31
de dezembro.
Válido para pessoas jurídicas
que declaram IR com base no
lucro real.
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ASA FAIR® recebe 2 mil visitantes
Mais de 2 mil pessoas visitaram a 18ª ASA
FAIR®, realizada de 4 a 7 de novembro no Buffet
Mansão Cidade Jardim. Mais de 4 mil itens foram
comercializados no evento, incluindo roupas,
acessórios, objetos de decoração e brinquedos.
Este ano, o BAZAR MÃOS BRASILEIRAS®, tradicional
feira de trabalhos artesanais feitos pelas
voluntárias da ASA, aconteceu na ASA FAIR®. O
Show Acústico, comandado por Dudu França no dia
6, reuniu mais de 250 participantes. Estas iniciativas
foram muito importantes em termos de visibilidade
institucional e arrecadação de recursos.
Gostaríamos de registrar um agradecimento
especial a todas as voluntárias que,
incansavelmente, fizeram desses eventos um
grande sucesso!

Doe um brinquedo ou um
livro para nossas crianças
Neste Natal ficou ainda mais fácil doar um
brinquedo ou um livro para as crianças
da ASA. Até 10 de dezembro, a Ri Happy
e a Livraria Cultura participam do Natal
Solidário do Shopping Iguatemi e oferecem,
respectivamente, 5% e 10% de desconto nos
produtos adquiridos para doação. Basta ir a
uma das lojas, retirar um envelope com o nome
de uma das 1.400 crianças e adolescentes da
ASA e escolher o presente. E, de 3 a 21 de
dezembro, haverá um totem da instituição na
Pracinha Oscar Freire, no qual os interessados
também podem retirar o nome de um dos
beneficiados e comprar online no site da
Brinquedos Estrela, parceira da ASA, o seu
presente a ser doado. Nossas crianças contam
com você. Não deixe de participar!

1ª FestASA é sucesso
No dia 28 de novembro Nelly Conde
Rinkevicius organizou em sua residência a 1ª
FestASA, com a renda totalmente revertida
à nossa instituição. A festa foi um sucesso e
abriu as portas da ASA para um público novo.

Coral ASA faz
primeira apresentação

No dia 10 de dezembro será realizada a
1ª Apresentação do Coral ASA, no Centro
para Crianças e Adolescentes - Recanto
Primavera. O projeto do coral é patrocinado
pela Fundação Crespi-Prado e tem como
objetivo promover o acesso de crianças e
adolescentes à música, por meio de aulas
de técnicas vocais e percussão de pequenos
instrumentos. Educandos de todos os CCAs
participam da atividade. A ASA acredita que,
com o desenvolvimento do coral, poderá
ser também mais um agente a promover a
visibilidade do trabalho institucional.
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ENTREVISTA

De funcionários a agentes
de transformação social
Andrea Bartzsch, Head of Communications & Corporate Responsability
do Deutsche Bank, conta como o voluntariado corporativo tem
transformado os colaboradores do banco e as comunidades atendidas.
Asa: O que é e qual a importância
do Programa Initiative Plus para o
Deutsche Bank?
Andrea Bartzsch: O programa
Initiative Plus, da Fundação Deutsche Bank, tem por objetivo incentivar todos os colaboradores do
banco a participarem do voluntariado corporativo, que acontece duas
vezes por ano aqui no Brasil. Além
de ajudar a fazer a diferença no dia
na organização, o trabalho voluntário de cada funcionário/estagiário
reverte US$ 500 doados pela Fundação para a entidade investir em
um projeto. O voluntariado anda de
mãos dadas com a nossa cultura,
e o envolvimento dos nossos colaboradores é permeado pelo nosso
slogan “Pass on your passion”. Nós
encorajamos nossos colaboradores
para trabalharem juntos e dedicarem seu tempo e experiência para
ajudar as comunidades próximas.
Por que o Deutsche Bank elegeu a
ASA como uma das organizações a
serem beneficiadas pelo Programa?

O banco escolhe as entidades a
partir de uma seleção de critérios

pré-estabelecidos pela Fundação
Deutsche Bank, assim como por um
Comitê de Responsabilidade Corporativa que temos dentro do banco.
Entre os critérios, avaliamos a administração sólida e idônea da entidade, a capacidade de receber um
grupo de, pelo menos, 100 voluntários de forma organizada, o trabalho realizado pela organização, seus
atendidos e suas necessidades. A
ASA atendeu perfeitamente todos
os critérios. E temos a certeza que
fizemos a escolha certa!
O que a ação de voluntariado
realizada em setembro na ASA
representou para a empresa e
os participantes?

Foi uma satisfação imensa para
o Deutsche Bank conhecer a ASA e
poder ajudar. As pessoas ficaram
encantadas com o trabalho feito
pela ASA e trabalharam com toda a
dedicação para que a entrega final
fosse a melhor possível. Nós fomos
para ajudar, mas saímos com a sensação de que nós é que fomos beneficiados. Ao dedicar tempo para
uma causa que acreditamos, voltamos para casa muito mais felizes,

ASA participa da BR.ECOERA
A ASA foi uma das instituições que participaram do
BR.ECOERA, evento promovido de 3 a 5 de dezembro com
o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os impactos
socioambientais da indústria da moda em São Paulo. O
evento, iniciativa da estilista Chiara Gadaleta, parceira
da ASA, reuniu 20 dos melhores brechós de São Paulo.
Estivemos presentes em todos os momentos e, como no
ano passado, o nosso brechó foi um sucesso.
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mais unidos, com mais experiência
e mais vontade de participar do próximo voluntariado.
Esta ação gerou outras
ações voluntárias e mobilização
dos funcionários?

Sim! Após o dia de voluntariado
organizado pelo banco, a satisfação foi tão grande que tivemos
um grupo de aproximadamente
15 colaboradores que nos procuraram para saber como poderiam
continuar a ajudar a ASA por conta
própria. Queriam voltar para encontrar os idosos novamente e se
mobilizaram para preparar uma
confraternização Pré Natal, com
troca de presentes entre os idosos
da casa. Para isso, mobilizaram
outros funcionários do banco por
conta própria para arrecadar fundos para essa atividade. Esse é o
objetivo. Transformar nossos colaboradores não apenas em embaixadores do banco, mas em agentes de transformação social.
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