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Relatório de Atividades 2006 
 
 
Identificação da entidade 
Associação Comunitária Monte Azul 
Região: São Paulo (sul) 
Município: São Paulo 
CNPJ 51.232.221/0001-26 
 
Endereço 
Av. Tomás de Sousa 552, Jd. Monte Azul/ tel. 5851.5370 (sede) 
Rua Vitalina Grassman 290, Jd. Mirante/ tel:5851.0505 
Rua Vitalina Grassmann 346, Jd. Mirante/ tel. 5851.6574 
Rua Agatino de Esparta 9, Jd. Horizonte Azul/ tel. 5896.7208 
Rua Agatino Esparta 25, Jd. Horizonte Azul/ tel: 5896.7208 
Rua Albergatti Capacelli 600, Jd. Horizonte Azul/tel.5896.7208 
Rua Manoel Homem de Andrade 29, Jd. Sto. Antonio/tel.3771.4645 
Rua Itapaiúna 36, Jd. Sto. Antonio, tel: 3501.2311 
Rua Francisco Xavier de Abreu 483, Jd. Monte Azul, tel: 5851.9146 (convênio PSF) 
 
Presidente 
Ayrton Pimentel 
RG: 2.586.797-0 
CPF: 038 262 798 91 
Mandato: Início 4 de abril de 2005  
    Término: 3 de abril de 2007 
 
Inscrições: 
Lei de Utilidade Pública 
 Municipal: decreto nº 28.525/90 de 05/02/90 
 Estadual: decreto nº 39.526 de 16/11/94 
 Federal: decreto nº 50.517/61 de 16/02/98 
Certificado de Fins Filantrópicos: decreto nº 2.536 de 07/04/98 
Registro CEAS: 3737 
Promoção Social: 323.000/95 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente registro nº 158/CMDCA/94 
Isenção da Quota Patronal: Proc. Nº 35464.000380/99-03 em 28/05/99 
 
Horários de atendimento: 
De segunda a sexta-feira, das 07.00 às 18.00h; sábados e domingos em horários diversos. 
 
Clientela: 
Crianças, adolescentes e adultos, deficientes mentais, famílias e comunidade das favelas Monte Azul, 
Peinha, Bairro Monte Azul, Jardim São Luiz, Jardim Horizonte Azul e outros (renda familiar de 0 a 4 
salários mínimos), na faixa etária de 0 a 80 anos. 
 
Áreas de atuação: 
Creches, Núcleos Sócio-Educativo (NSE), Oficinas de Iniciação Profissional, Centro Terapêutico (escola 
para crianças e adolescentes especiais), Mainumby (curso de formação de educadores comunitários), 
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centro cultural, ambulatório médico e dentário, urbanização, Programa de Saúde da Família (PSF), Casa 
Angela (em trâmites, para atendimento à saúde da mulher), com a seguinte capacidade de atendimento: 
 
EDUCAÇÃO: 
Creches        416 atendidos  
Núcleos Sócio-Educativos     578 atendidos 
Programa “Agente Jovem”     25 jovens 
Escola para crianças e adolescentes especiais  86 atendidos  
Mainumby formação de educadores comunitários  120 adultos 
 
SAÚDE: 
Ambulatório       2.500 atendimentos/mês 
“Casa da Trilha” p/dependentes químicos   360 atendimentos/mês 
“Casa Angela” atendimento à saúde da mulher   projeto em trâmites 
Programa Saúde da Família (PSF) 12 unidades em 2 distritos (260.000 

habitantes) 
 
CULTURA 
- oficinas sociais      33 oficinas com aprox. 650 alunos 
- eventos       2000 participantes 
- bibliotecas       600     
      
 
SOCIAL 
Urbanização       2.000 moradores 
 
PROJETO AMBIENTAL 
Reciclagem de lixo, educação ambiental 150 Famílias participando, 12 condomínios, 

7 empresas, 3 escolas 
 
 

GERAL 
 

O Ano de 2006 foi marcado politicamente pela reeleição do Presidente Lula e os escândalos de 
corrupção no governo. Além do mais o crime organizado tomou proporções antes inimagináveis, fazendo 
sofrer principalmente as populações de São Paulo e do Rio de Janeiro. Apesar dos esforços da polícia de 
melhorar a sua imagem junto à população e de formar os seus agentes nas praticas de uma cultura de paz, 
sua atuação deixa muito a desejar. Monte Azul participou ativamente no Conselho Parlamentar da Cultura 
de Paz e em ações locais para uma cultura de paz. 

Para Monte Azul este foi um ano difícil, tanto em termos sociais, como também em termos de 
sustentabilidade. José Maia, o coordenador do projeto de urbanização foi morto a tiros por dois jovens da 
própria comunidade envolvidos no tráfico de drogas. À este acontecimento seguiram semanas de muita 
tensão, mais mortes, e o centro da favela Monte Azul, que antes era um lugar de encontros, alegria das 
crianças, manifestações culturais, se tornou deserto. Graças à nossa equipe corajosa e fiel conseguimos 
superar estas dificuldades, retomar as atividades com as crianças e jovens e através da nossa área de 
saúde apoiar as famílias traumatizadas. Em termos de sustentabilidade não conseguimos atingir a meta de 
captação de recursos necessários. A desconfiança generalizada pelos escândalos no governo e a 
insegurança decorrente disto atingiu também o fluxo de doações dirigidas para as entidades. 
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Berçários, creches, jardim de infância e pré  
(nos núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul) 
 

Nas creches continuamos aprofundando o conhecimento sobre a natureza da criança e seu 
desenvolvimento. Procuramos oferecer em cada faixa etária atividades e conteúdos adequados à criança, 
para que ela consiga desenvolver todas as suas potencialidades e se tornar um adulto que tome a sua vida 
nas próprias mãos. Através da Escola Oficina Social as educadoras tiveram a oportunidade de participar em 
oficinas artísticas e grupos de estudo. Todo esse desenvolvimento humano através do conhecimento e das 
praticas artísticas visa à melhoria do nosso atendimento às crianças e à comunidade. 

Tivemos várias atividades culturais para a comunidade, na qual estamos inseridos, como por 
exemplo, a comemoração da Páscoa, Festa Junina, Embelezamento dos espaços de trabalho e Folia de 
Reis, com a participação de nossos colaboradores e moradores da própria comunidade. 

 

 

 

Núcleos Sócio-Educativos  
(nos núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul) 
 
NSE I e II 

É um trabalho complementar à escola e procuramos dentro da Pedagoia Waldorf oferecer aquilo as 
crianças que não recebem na escola publica. Os conteúdos são desenvolvidos em épocas e permeados por 
atividades artísticas. Contaremos de duas épocas que marcaram o ano de 2006:  

Julho: Recreação e Integração 

Fizemos a recreação no período da manhã com a integração de todos os grupos. Pudemos contar 
com pessoas como a Ana Medeiros (coordenadora do Centro Cultural), Luis Carlos e Washington (capoeira), 
Cido, Jéfferson e Wellington (teatro), Joel (Profº de música). Além destas oficinas oferecemos várias 
atividades como: pintura em tecido (batik) para confecção da Centopéia da Paz, confecção de 
instrumentos (pau-de-chuva); maculelê, música, gincanas, Fizemos um desfile na favela com os alunos 
vestidos de centopéia e também  maculelê junto com o grupo de percussão. 

Outubro – Primavera:  

Fizemos o encerramento da época no Solo Sagrado, um espaço muito bonito da igreja messianica. 
Foi um passeio e uma experiência interessante. Foram todos os grupos e também os alunos especiais do 
Centro Terapêutico. Cada aluno fez um pequeno arranjo. Depois os grupos apresentaram roda, músicas e 
versos. É um ambiente bem cuidado e bonito que transmite muita paz. 

Com alguns alunos plantamos mudas nos jardins e nas jardineiras, cada sala têm a 
responsabilidade de cuidar destas plantas. 
 
NSE III 

Neste ano conseguimos terminar a reforma da oficina de informática na Peinha e ganhamos os 16 
computadores necessários para atendermos nossos alunos entre 15 e18 anos .  

O Banco Daimler Chrysler, ofereceu para os jovens de nosso atendimento, um curso de inclusão 
digital que ocorre duas vezes por semana e é realizado no próprio Banco, no Centro Empresarial. Demos 
continuidade com os cursos de marcenaria, panificação corte e costura, reciclagem de papel. Os cursos 
foram estruturados com uma aula de cidadania e de informática por semana, uma aula de esportes ou 
teatro e uma aula teórica, além das 6 aulas práticas, cada um com 1,5 hora de duração. Implantamos os 
boletins, que em 4 bimestres no ano registraram para cada uma das matérias apontadas, um conceito em 
cores : amarelo – ótimo, verde – bom, azul – regular e vermelho – ruim.  Nos meses de fevereiro e agosto,  
oferecemos o ciclo básico para os novos alunos. Em julho e última semana de dezembro, criamos 
atividades de férias, unindo os grupos da manhã e da tarde somente no período da tarde: centopéia 
gigante em parceria com Centro Cultural, com atividades no corte e costura, criação de instrumentos e 
dança; participação no Connectivity, mutirão de jovens estrangeiros e brasileiros no Aramitan, oficina 
livre de reciclagem de papel, pintura em camisetas, confecção de bonecas, mosaicos de parede, prática 
de confeitaria e entalhe de madeira.  Em pontes de feriados quando os alunos não têm aulas na escola 
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regular, realizamos atividades de dia todo, e durante o período de aulas, também oferecemos atividades 
especiais:  participação no Connect Brasil, passeio ao centro da cidade, visita à Bienal, visita à reciclagem 
de papel do Horizonte Azul, visita à Giroflex, participação no evento pela paz Control Arms, visita a 
loja/museu de máquinas de costura, visita a oficina de costura industrial, compras de materiais com 
alunos, para corte e costura, para embalagens da panificação, filmes com comentários, espetáculo teatral 
de dança no Teatro Alfa, e em parceria com a Maleh, peça “o sol brilhou para todos” sobre a vida de 
Tarsila do Amaral.  

 

 

 

Formação de educadores comunitários (Mainumby) / Escola Oficina Social 
 

Terminamos o ano com 109 alunos de 30 entidades sociais. Foi o segundo ano do curso que tem a 
duração de três anos no total e forma educadores comunitários que já estão trabalhando e ficam muito 
gratos com a possibilidade de receber subsídios para a sua pratica do dia-a-dia.  

Os colaboradores da associação participaram das oficinas da Escola Oficina Social que tem como 
objetivo a formação de agentes para a transformação social. 

 

 

 

Centro Terapêutico  
(crianças e jovens com necessidades especiais - no núcleo Monte Azul) 
 

O trabalho neste ano foi desenvolvido com muito carinho pelos educadores. Foram trabalhados os 
seguintes conteúdos:  

 Ritmo diário, desenho de formas de acordo com a necessidade de cada aluno, matemática – 
numerais, adição , subtração, noções de quantidade; 

 Observação e biografia de Tarsila do Amaral; 
 História do Brasil – enfocando o índio; 
 Estórias: Os seis criados do príncipe, O cego e o caçador; 
 Tivemos aulas avulsas de aquarela, culinária, dança, teatro, talagarça, euritmia; 
 Neste ano foi formado um grupo de dança que se chama Superação que apresentou-se no Fórum 

de Inclusão do Jardim Ângela, numa comemoração promovida pelo Rotary Clube na vila Mariana  e 
uma apresentação interna para os pais do CentroTerapêutico.Foram apresentações muito bonitas 
que incentivaram a continuidade do grupo; 

 Passeios: Dinos na Oca – Solo Sagrado – Associação Filhas de Santa Maria, Exposição no Itaú 
Cultural; 

Nas oficinas foram trabalhados: 
 Tecelagem - Tapetes com grau maior de dificuldade (formas geométricas) dependendo da 

capacidade de cada aluno; 
 Bijouteria – Confecção de peças a partir do conhecimento de diferenciar tamanhos cores, elástico 

arame, linha e cordão. Conhecer a seqüência linear de cores e o entrelaçado simples.Foram 
trabalhados vários modelos com as cores da bandeira brasileira e muitos modelos com sementes; 

 Marcenaria – Reciclagem de um armário- Confecção de porta canetas , porta talheres e porta 
ferramentas.Confecção de descanso de panelas; 

 Reunião de pais – quatro durante o ano; 
 Grupo de mães – três grupos que se reuniram uma vez por semana; 
 Psicóloga: Patrícia Oliveira Sousa atendeu os encaminhados pela SME para avaliação diagnóstica. 
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Ambulatórios médicos  
(nos núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul) e Casa da Trilha 
 

Os serviços oferecidos no Ambulatório médico-terapêutico são os seguintes: 
 Atendimento médico (clínico geral, pediatra, ginecologista, psiquiatria, neurologia.); 
 Atendimento odontológico; 
 Terapias complementares (massagem, fisioterapia, acupuntura, aplicações externas, 

fonoaudiologia, terapia artística, psicologia, euritmia curativa.); 
 Serviço básico de enfermagem; 
 Serviço de enfermagem obstétrica (acompanhamento do pré-natal/do puerpério/da 

amamentação); 
 Planejamento familiar; 
 Posto de coleta de leite materno; 
 Programas de promoção de saúde e prevenção de doenças dirigidos às comunidades; 
 Programas de prevenção primária e secundária relacionados ao uso de drogas; 
 Clínica dia para pacientes psiquiátricos ou com dependência química e adolescentes em situação 

de risco e vulnerabilidade com programas terapêuticos e ocupacionais que incluem o voluntariado 
social como forma de re-inserção. 

Os objetivos são:  
 Cuidar da saúde global da população de baixa renda das comunidades abrangidas pelos três 

núcleos de atendimento da Associação Comunitária Monte Azul, por meio de um modelo de 
assistência interdisciplinar incluindo assistência médica, terapêutica, social e de enfermagem, 
baseado na medicina ampliada pela Antroposofia e inserido na vida comunitária das favelas, 
considerando as necessidades específicas de seus moradores; 

 Oferecer atenção contínua à saúde física e anímica das crianças e jovens inscritos na área da 
educação da Associação Comunitária Monte Azul, completando a pedagogia por meio dos recursos 
terapêuticos da medicina antroposófica; 

 Melhorar o nível de consciência da população sobre os fatores promotores de saúde e de doença; 
 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da assistência às mulheres em cíclo gravídico-puerperal; 
 Promover o desenvolvimento do ser humano como um todo. 

Resultados obtidos:  
 Boa adesão dos pacientes aos serviços oferecidos e alta demanda por lado das famílias das favelas 

atendidas; 
 Melhora dos níveis de saúde da população atendida; 
 Melhora dos níveis de saúde global e do estado nutricional das crianças atendidas na área 

pedagógica; 
 Redução sensível de verminoses, doenças respiratórias, doenças infecciosas e do aparelho 

digestivo; 
 Alívio dos sofrimentos de pacientes com doenças crônicas como p.e. doenças reumáticas, doenças 

degenerativas do aparelho locomotor, algias crônicas, depressão, síndrome de pânico e outras 
doenças psiquiátricas através das terapias oferecidas; 

 Re-integração social de adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade; 
 Altas taxas de mães amamentando; 
 Menos gravidezes indesejadas principalmente em adolescentes. 

 

 

 

PSF – Programa de Saúde da Família 
 

Trata-se do gerenciamento técnico e de pessoal do programa saúde da família, estratégia de saúde 
do município de São Paulo para atendimento ao serviço de atenção básica a saúde. As equipes contratadas 
são compostas por 5 ou 6 agentes comunitários de saúde, 01 médico, 01 enfermeiro e 02 auxiliares de 
enfermagem. Estas equipes são responsáveis por aproximadamente 1000 famílias (aproximadamente 3500 
pessoas) cada. As equipes devem prestar atenção primária às famílias tanto na unidade de saúde, como no 
domicílio dos pacientes acamados e com limitações físicas. Executam grupos educativos, atendimento na 
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comunidade, campanhas de vacinação, medicação, curativos, campanhas de atenção à saúde da mulher e 
da criança, além das consultas médicas e de enfermagem. O funcionamento das unidades é de segunda a 
sexta feira. 

Resultados obtidos: Cobertura de 100% das unidades de saúde atendidas por esta parceria com 
agentes comunitários de saúde na estratégia do PSF. Melhoria do acesso ao serviço público de saúde. 

 

 

 

Centro Cultural 
 

São inúmeras as atividades do Centro Cultural. Contamos com 3 grupos de Teatro, Orquestra, 
Grupos musicais, Folia de Reis  e Grupos de dança. As oficinas culturais são abertas para a comunidade. 
Oferecemos: aulas de musica, teatro, samba-roque, capoeira, línguas estrangeiras e português. Temos 
ainda uma biblioteca comunitária em cada núcleo de atuação. Estas bibliotecas  são muito freqüentadas 
pelos alunos das escolas publicas da redondeza. As mostras de cinema, música, teatro, dança e artes e as 
semanas temáticas (índio, Japão, saci, negro) sempre abrem espaço para debates e promovem integração 
com outras áreas.  As ofertas de espetáculos procuram contemplar a todos e valorizar a raiz cultural dos 
moradores da região, originários principalmente do Nordeste e Minas Gerais. Contribuímos para o 
surgimento de novas manifestações culturais e projetos independentes de jovens da região. No último 
sábado de cada mês temos um sarau, muito esperado, onde todos têm chance de mostrar seus talentos. 

 

 

 

Trabalho Social/Urbanização 
 

As seguintes obras foram realizadas em 2006: muros de arrimo para área de risco, protegendo 12 
casas. Continuação da canalização do córrego. Construção de rampa para uma casa onde mora ema moça 
com deficiência grave. Os trabalhos foram interrompidos em julho por falta de repasse de verba pela 
prefeitura.  

 

 

 

Projeto de Educação Ambiental/ Reciclagem de Lixo/ Horta 
 

Neste ano continuamos separar o lixo no galpão no Horizonte Azul, mas tivemos menos 
participação do que no ano anterior. Do outro lado foram instaladas oficinas de artesanato oferecendo 
cursos para crianças e adultos aprenderem confeccionar objetos bonitos de material reciclado e da 
natureza.  A Horta produziu verduras e legumes para todas as cozinhas da associação.  
 
 
 
 
 
São Paulo, abril de 2007 
 
 
Renate Keller Ignácio 
Diretora 


