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A PALAVRA DA PRESIDENTE
Entregar a vocês este relatório enche o meu
coração de gratidão.
Gratidão em relação às pessoas que
trabalharam incansavelmente na linha de
frente no combate à pandemia, cuidando
dos doentes com amor e sabedoria,
educando a população nos bairros
periféricos, amenizando os efeitos negativos
das medidas de distanciamento.
Gratidão também em relação aos
colaboradores das áreas de educação,
cultura, assistência social e meio ambiente
pelo trabalho que desenvolveram no
fortalecimento das famílias, que tiveram que
“se virar nos trinta” para cuidar das crianças
em casa, acompanhar os estudos remotos e
manter o sustento de todos.
Gratidão aos colaboradores das áreas
administrativas e gestão pela dedicação à
manutenção dos processos administrativos,
financeiros e jurídicos, num cenário de
constantes mudanças das diretrizes e
exigências governamentais.
Gratidão aos parceiros, doadores, voluntários
novos e antigos, amigos, que rapidamente
se mobilizaram e deram sentido à palavra
Comunidade.
Assim, com a força de 1.885 colaboradores
e incontáveis apoiadores, foi possível
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navegar o barco Monte Azul em águas
desconhecidas e turbulentas durante este
ano.
Entramos no segundo ano de pandemia
com muitas perguntas e inquietações:
O bem estar das crianças exige com urgência
a volta às aulas presenciais, a convivência
entre seus pares e o brincar num ambiente
real e saudável.
A vacina não chega na velocidade necessária
e a imunidade da população depois de
um ano de isolamento social, de medo, de
luto, de falta de movimento, falta de sol e
alimentação insuficiente está pior do que
nunca.
O desemprego está crescendo
vertiginosamente.
Como podemos neste cenário contribuir
para uma verdadeira transformação
no sentido de mais humanidade, mais
responsabilidade com o meio ambiente,
mais respeito à diversidade e principalmente
mais fraternidade?
Precisamos de muita fé e esperança e
pedimos que façamos jus a ajuda sempre
presente do mundo espiritual.

Renate Keller Ignacio

“Como podemos neste cenário
contribuir para uma verdadeira
transformação no sentido
de mais humanidade, mais
responsabilidade com o meio
ambiente, mais respeito à
diversidade e principalmente
mais fraternidade?”
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APRESENTAÇÃO
DO TERRITÓRIO
Se na fundação da Monte Azul a equipe ia às casas
da comunidade para convidar crianças, jovens e
adultos às suas atividades, após a construção dos
espaços físicos educativos, culturais e de saúde,
a comunidade passou a ir até a Associação. Na
pandemia a situação se inverteu novamente. A
Monte Azul se tornou um posto de coleta de insumos
para auxílio emergencial, além de nutrir com
materiais pedagógicos, afeto, acolhimento, visitas nas
casas e sensibilização nas comunidades. Ampliamos
nosso atendimento, que se estendeu além das
crianças, jovens e adultos atendidos, contemplando a
população e as famílias mais necessitadas.
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Núcleo Monte Azul
O Núcleo Monte Azul faz parte da fundação da
Associação em 1979 e contempla a Comunidade
Monte Azul com cerca de 3.500 moradores. Faz
parte do distrito do Jardim São Luís, onde 24,1%
de domicílios se encontram em favelas1, e faz
divisa com Vila Andrade, Santo Amaro, Socorro,
Cidade Dutra, Jardim Ângela, Capão Redondo e
Campo Limpo.
A taxa de analfabetismo na região é de 4,9%2 e
é marcada por sérias desigualdades sociais. A
proporção de equipamentos públicos municipais
de cultura, para cada cem mil habitantes, é de
1,753.
Fontes:
1 M. Desigualdade 2019 - SEHAB; HabitaSampa; IBG, 2018.
2 Censo Escolar/INEP 2019.
3 Mapa da Desigualdade 2019 - SMC; IBGE; Seade 2017.

Com o intuito de contribuir com a transformação
social, este núcleo atende desde a primeira
infância até a capacitação de jovens para o
mercado de trabalho, contempla o Ambulatório
Médico Terapêutico e o Pontinho de Cultura no
coração da comunidade, a Casa Angela - Casa
de Parto Humanizado, a Escola de Música, um
programa para jovens e adultos com deficiência e
o Centro Cultural Monte Azul.
Durante a pandemia, despertou-se um senso
coletivo ainda maior, tornando os espaços
educativos e de saúde polos de doações, além do
acolhimento emocional e ações preventivas na
comunidade realizadas pelo Ambulatório e UBS
Vila das Belezas.
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Núcleo Peinha

Núcleo Horizonte Azul

O Núcleo Peinha integrou as atividades da
Associação Comunitária Monte Azul em 1985.
Assentada num morro do Jardim Santo Antônio,
ao lado da Ponte João Dias, a Comunidade
Peinha abriga cerca de 4.000 moradores. Faz
parte do distrito de Vila Andrade, formado por
áreas de alta densidade populacional e onde
49,2% de domicílios se encontram em favelas1.

O Núcleo Horizonte Azul está localizado numa
chácara próxima à Represa Guarapiranga, região
em que habitam 38.000 famílias, e contempla
os bairros Horizonte Azul e Vera Cruz. O meio
ambiente proporciona à comunidade um
saudável contato com a natureza e o acesso a
atividades ao ar livre, como, por exemplo, na
horta educativa.

A região está classificada como sendo de uma
vulnerabilidade social muito alta, apenas 37,9%
das crianças de 4 a 6 anos estão matriculadas na
educação infantil2 e o tempo de atendimento
para vagas em creche é de 260 dias3.

Pertence ao distrito do Jardim Ângela,
que está entre os 20 piores IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) dos 96 distritos
de São Paulo1 e onde 25,83% das moradias se
encontram em favelas. A crescente desigualdade
social tornou a região um grande foco de
desmatamento ilegal, com ofertas de terrenos
irregulares, assentamentos com moradias em
condições vulneráveis, abrigando pessoas de
várias regiões do país.

O Núcleo já contemplou uma creche e um
centro da juventude como parte de suas
atividades, e atualmente acolhe crianças e
adolescentes por meio do Nossa Ciranda (Centro
para Criança e Adolescentes - CCA), que busca
suprir a lacuna da desigualdade social, onde
as crianças podem se expressar, fortalecer o
aprendizado escolar, os vínculos comunitários
e familiares e se alimentar de forma saudável,
algo que se engrandeceu na pandemia, já
que o Núcleo se tornou um local de suporte,
além da “escolinha”. À fome deram alimento,
ao desespero conforto e à angústia trouxeram
esperança a muitas famílias, que tiveram perdas
significativas de sua renda mensal e muitas
retornaram à sua terra natal.

No início da pandemia, a equipe mapeou as
residências dos atendidos, dentro de 77 ruas e
vilas, para entregar as doações recebidas. Estas
puderam ser partilhadas com as comunidades
mais necessitadas - além do Horizonte Azul e
Vera Cruz, o Assentamento Terra Prometida,
Vila Nova Canaã, Jardim Tancredo e Jardim
Aracati. O clima de solidariedade e articulação
tomou conta da chácara, complementadas pelas
doações das igrejas e associações de bairro.
O Núcleo é palco de encontros da Associação,
reuniões de educadores Waldorf, Festa dos
Povos, vivência social de alunos de outras
escolas, entre outros, e se diferencia pelo amplo
espaço de convivência externo. Este cenário
permitiu que os programas que atendem
desde a primeira infância até jovens e adultos
acolhessem o público atendido de forma
pontual ou recreativa ao longo do ano.

Fonte:
1 Mapa da Desigualdade Social 2020.

Fontes: Mapa da Desigualdade 2019
1 SEHAB; HabitaSampa; IBGE 2018.
2 SME; CIE; IBGE; Seade/ 2018.
3 SME; EOL 2018.
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Núcleo Estratégia Saúde da Família

Associação Monte Azul pelo Mundo

O Programa Estratégia Saúde da Família da Associação
Comunitária Monte Azul atua há 20 anos na gestão de
15 equipamentos de saúde no distrito de Jardim São
Luís - sendo 1 AMA (Assistência Médica Ambulatorial),
3 AMA/UBS Integrada, 9 UBS (Unidades Básicas de
Saúde), 1 EMAD (Equipe Multidisciplinar de Assistência
Domiciliar) e 1 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)
- e oferece assistência em saúde a uma população
de aproximadamente 266.113 pessoas, distribuídas
em 86.698 famílias1. A renda per capita mensal dos
cidadãos por domicílio no distrito Jardim São Luís é
de 599,11 reais, os quais veem nos equipamentos de
saúde geridos pelo Núcleo espaços comunitários de
confiança.

Desde a sua fundação, a Monte Azul conta com o trabalho de voluntários do Brasil e do exterior. Para
manter a chama acesa, foi fundada em 2008 a Monte Azul International e.V., sediada na Alemanha, que
conta com apoio de voluntários através de ações de divulgação, mobilização de recursos e eventos.

Na pandemia, as ações preventivas e de orientação
para o distanciamento e higiene trouxeram ainda
mais acolhimento às comunidades do entorno. O ESF
supriu não só a questão de acesso à saúde, como a
social, humanitária e econômica – muitas UBSs se
tornaram postos de arrecadação de doações, em
união a parceiros e associações de bairros.
1 Fonte: SIAB - Relatório Consolidado das Famílias
Cadastradas do Ano de 2020, extraído em
15/02/2021.
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CORRIDA 100 KM PARA AMBULATÓRIO

PRINCIPAIS EVENTOS:

“A ideia surgiu espontaneamente por causa dos
muitos cancelamentos de competição devido
ao coronavírus e com a motivação de combinar
meu entusiasmo pelo esporte com um projeto
significativo.”

CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO À COVID
NA ALEMANHA, HOLANDA, SUÍÇA E JAPÃO.

Christoph Meyers, membro da Monte Azul
International e.V., começou a correr no
sábado, 19 de dezembro, às cinco horas da
manhã, de seu apartamento em Mannheim,
Alemanha. O percurso de 100 km levou Chris
via Ludwigshafen, através dos vinhedos de
Pfalz, até Neustadt, e de volta via Speyer
como o ponto mais ao sul para Mannheim. O
toque de recolher em Rheinland-Pfalz, que
entrou em vigor pouco antes, forçou Chris a
completar os 100 km não em 24 horas como
planejado, mas em menos de 15 horas! A
corrida beneficente apoiou o Ambulatório
Monte Azul com mais de 7.000 euros, valor
que superou a meta inicial.

CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO
INTERNACIONAIS PARA AMBULATÓRIO E
ESCOLA DE MÚSICA.
ENCONTROS MONTE AZUL INTERNATIONAL
E.V. EM HAMBURG E BASEL, ALEMANHA.
WORLD SOCIAL INITIATIVE FORUM (LIVE).
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Os desafios em tempos de Pandemia
“Sabemos que as borboletas, antes de
nascerem, passam muito tempo em um casulo,
dissolvendo-se inteiramente enquanto lagartas,
transformando-se por inteiras em borboletas.
A gente consegue facilmente ver a lagarta num
momento e no momento seguinte ter a imagem de
uma borboleta. Mas e o que acontece nesse tempo
do ‘entre’? Esse momento em que, intuitivamente,
se sente e se sabe que a hora do casulo chegou”.
Cecília Erismann, poeta social e voluntária da
Monte Azul.
Nós, na Monte Azul, experimentamos juntos,
mesmo que separados, esse momento de
casulo em formato pandemia. Tudo precisou ser
dissolvido e transformado. O velho já se foi e o
novo ainda está por vir. O confinamento, por um
lado, e a necessidade por um atuar emergencial
novo e desafiador, por outro, nos levou a revisitar
as nossas raízes, a questionar a nossa forma de
construirmos humanidade e a replanejarmos o
fazer institucional.

DESTAQUES 2020
“Possa este verso aquecer nosso coração
E iluminar a nossa mente.

As duas frentes de atuação na Monte Azul
sofreram uma reestruturação profunda, assim
como em todo Brasil e muitos países do mundo:
enquanto os colaboradores do ESF tiveram
que ficar à disposição para atendimentos
emergenciais, as áreas socioeducativas tiveram
que se adaptar a trabalhar de forma remota.

Estas passaram a ter um olhar mais preocupado
do que nunca para as crianças e jovens
moradores de casas extremamente simples,
onde famílias numerosas dividem cômodos
pequenos. São crianças e jovens cujas refeições
principais muitas vezes são os almoços na
Associação, cujos pais também tiveram que
suspender seus trabalhos não registrados e onde
já em tempos “normais” a violência doméstica é
frequente.
Diante deste cenário, construímos as
seguintes ações: Distribuímos mantimentos,
encaminhamos cestas básicas com alimentos e
produtos de limpeza e higiene, que puderam ser
comprados com ajuda financeira vindo do Brasil,
Alemanha, Suíça e Japão.
Além deste suporte físico imediato, estreitamos
as relações com as famílias, sendo que algumas
nem celular tinham e muitas com um sinal
de internet muito fraco. Os educadores se
colocaram à disposição, de ouvidos bem
abertos, dando orientações a respeito do ritmo
das crianças e passaram a desenvolver uma
nova criatividade para enviar conteúdos que
alimentassem não só o físico, mas também a
alma das crianças.
Trecho de artigo de Susanne Rotermund publicado
na Revista Jataí, da Faculdade Rudolf Steiner.

Para que possamos ser firmes e confiantes:
Na nossa vontade de curar,
Na nossa vontade de dar suporte,
Na nossa vontade de irradiar amor.
E, assim, sustentar as pessoas confiadas à nós.
Levando saúde e proteção àquelas que estão em risco.”

Ute Craemer, março de 2020
Verso para os profissionais da área da saúde
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Educação para o Sec XXI - Em busca de uma Aldeia Contemporânea
Nos dias 25 a 27 de Janeiro, realizamos mais um Encontro Internacional de Educadores, com
120 participantes de várias regiões do Brasil, reunidos no Núcleo Horizonte Azul, incluindo
indígenas Maxacalis, Pataxós e Guaranis e educadores de outros países (Japão, Alemanha e Coréia).

Fórum de Iniciativas Sociais
O Fórum de Iniciativas Sociais foi realizado de
24 a 31 de agosto, de forma online, e promoveu
a troca de experiências entre jovens e adultos
com questões sociais e contemporâneas focadas
na Cultura de Paz. O evento é fruto do Fórum
Mundial de Iniciativa Social, movimento que teve
início com Ute Craemer e Truus Geraets, em 2001.

Apadrinhamentos
Esse momento de incerteza fez com que nascesse a vontade de agir! Quem trabalhava em casa
fez algo por quem estava na linha de frente, enviando força e calor. Assim aconteceu que as
áreas socioeducativas apadrinhassem as áreas da saúde, e, num primeiro gesto de solidariedade,
enviaram para a Época da Páscoa doces e pães, com palavras de encorajamento para as 15
instalações do Estratégia Saúde da Família e escritório central. Foram confeccionados mais de
3.000 tsurus para levar saúde aos que estão cuidado da saúde, e comemoramos assim a Época de
Pentecostes /Festa do Divino. Na Época de São João, as áreas socioeducativas confeccionaram
enfeites juninos e muitas lanternas para colorir e iluminar os espaços das UBS e de toda a Monte
Azul. Esses gestos se estenderam nas Épocas de Micael e Advento.

Catálogo Performático
“As crianças não nascem racistas. Elas
são educadas para as práticas racistas.
Precisamos ter esse cuidado.”
Maria Palmira

A tradicional Mostra de Teatro, este ano a 28ª,
ficou impossibilitada de acontecer nos palcos
do Teatro Monte Azul. Abriu-se um convite para
os colaboradores expressarem sua quarentena a
partir de imagens, vídeos, poemas, que gerou o
Catálogo Performático, com mensagens reflexivas
e alegres que emanaram força e coragem.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS:
CONGRESSO DE 100 ANOS DA MEDICINA
ANTROPOSÓFICA.
ENCONTROS DA FEDERAÇÃO DE ESCOLAS
WALDORF NO BRASIL (FEWB).
SEMANA DA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA.
12
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Campanha de Enfretamento ao Coronavírus
Desde meados de março, a Monte Azul mobilizou 52 parceiros nacionais e internacionais e
598 pessoas físicas, que com gestos solidários doaram recursos financeiros e materiais para sua
campanha de enfrentamento ao coronavírus: para apoiar as famílias dos atendidos e comunidades
do entorno, para fortalecer a área de saúde e para a sustentabilidade institucional. A campanha
possibilitou 8.689 auxílios a famílias do Jardim Monte Azul, Peinha e Jardim Horizonte Azul,
arrecadando até dezembro 701.991 reais. A campanha distribuiu 6.566 cestas básicas,
2.510 cartões de alimentação e um montante de alimentos, roupas, fraldas, cobertores,
produtos de higiene e limpeza, máscaras, álcool em gel e equipamentos de saúde.

“Fizemos a conexão entre quem precisava e
quem podia doar, em parceria com o Instituto
C&A. Foram doadas 13.400 máscaras de
tecido para a Monte Azul. Círculo virtuoso:
fornecimento pela empresa que tem o tecido,
com quem tem o serviço, somada à conexão,
para poder chegar a quem precisa.“
Miriam Lima, Presidente da Rede Asta e
associada da A.C. Monte Azul.

“Muita gratidão em receber as doações,
pois há muitas famílias desamparadas,
muitas sem trabalho e outras sem receber
auxílio emergencial.”
Mario Zoriki, Diretor da Escola de
Resiliência.
Parceiros Campanha Covid: Acacia Fonds für Entwicklungszusammenarbeit | Ação Comunidades Covid-19
| Alelo | ALLOG International Transport | Alunos da Faculdade Rudolf Steiner | Arysta | Banco de Alimentos
| Banda Wonkas | BandUp! | BNP Paribas | Bráz Pizzaria | Família Apoia Família | Centro Universitário FMU
| Children’s Resources International | Credicard Use | Dardak Jeans | Edward Gostling Foundation | EPH
Incorporadora | Famílias da Escola Waldorf Rudolf Steiner | Famílias do Jardim de Infância Pitangatu | Famílias
do Jardim Waldorf Colibri | Fraternidade sem Fronteiras | Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. |
Fundação Semente Oré | Givaudan do Brasil | GLS Bank | Huggies (Kimberly-Clark) | Instituto ACP | Instituto C&A
| Instituto Mahle | Instituto Olga Kos | Instituto Stop Hunger – Sodexo | Kindermissionswerk | Konecta Grupo |
Lepok Informática e Papelaria | Makers contra Covid | Mercado Freitas | Natura | Omnitrade Brasil | Ong Vocação
| Open Text Corporation | Projeto Colabora Agora | Projeto CUFA | Rádio CCR FM | Rede Asta | Sabesp | Sodexo
| Sorvetes Los Los | Stiftung Freie Gemeinschaftsbank | Una Capital | Unilever Brasil – Rexona | Weleda Brasil.
Parceiros Pessoas Físicas do Brasil, Alemanha, Suíça, Holanda e Japão.
14
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EDUCAÇÃO
A Associação Comunitária Monte Azul compreende que educação e saúde caminham juntas. Buscase desenvolver as capacidades das crianças e adolescentes para torná-los adultos aptos a guiar suas
vidas, agindo com liberdade, responsabilidade e amor. A atuação se fundamenta na Pedagogia
Waldorf, Abordagem Pickler-Lókzy e Terapia Social. Em 2020, a área atendeu 362 crianças.

Infância Querida
Atendimentos: 362 crianças, de 0 a 6 anos.
Descrição: Oferecer um ambiente acolhedor
e estimulante às necessidades das crianças de
brincar, se expressar e se relacionar com alegria e
amor.

NOSSAS ÁREAS
DE ATUAÇÃO
A Associação Comunitária Monte Azul atua orientada pelo pensamento antroposóco e pelo
desenvolvimento integral do Ser Humano. O trabalho acontece por meio de programas e projetos
nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência social e meio ambiente, em quatro núcleos na
Zona Sul de São Paulo.
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“No mês de julho trabalhamos a época da
“No mês de julho, trabalhamos a época de
lanterna.
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cadacriança.”
criança”.

Atividades: Atividades à distância, como
contação de histórias, músicas, brincadeiras,
culinária, jardinagem, jogos, pinturas, ritmos e
confecção de materiais conforme a época do ano.

Escola de Resiliência

Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de
Educação | Parceiros Institucionais.

Descrição: Uma escola com Currículo Waldorf na
periferia de São Paulo.

Atendimentos: 146 alunos do Jardim e Ensino
Fundamental atendidos pela mantenedora APRS*.

Atividades: Exercitamos conteúdos educacionais
aprendidos, o ritmo, o brincar e as épocas do
ano. A partir da segunda quinzena de julho,
oferecemos atividades lúdicas e artísticas na
parte externa da chácara, proporcionando um
acolhimento anímico-espiritual às crianças e
familiares.
Imagem: Anna Göbel

*Parceiro Mantenedor: Associação Pedagógica
Rudolf Steiner (APRS) | Parceiros Institucionais.
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Nossa Ciranda
Atendimentos: 506 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos.
Descrição: Oferecer atividades
artísticas e recreativas no
contraturno escolar, valorizando o
desenvolvimento cognitivo.
Atividades: Contação de
histórias, versos, poemas, músicas,
brincadeiras, trabalhos manuais e
artísticos, por meio de chamadas
em vídeo com as crianças e suas
famílias.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceiros: Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social | Parceiros Institucionais.

Nossos programas contribuem para a proteção e inclusão social, para o fortalecimento e preservação
de vínculos familiares e comunitários. Possuem uma abordagem educativa, com fundamentos na
Pedagogia Waldorf, Educação Terapêutica e Terapia Social. Em 2020, a área de assistência social
atendeu 928 crianças, jovens e adultos.

Atendimentos: 85 jovens e adultos com
deficiência intelectual leve ou moderada.

Escola de Música
Atendimentos: 71 crianças e jovens de 6 a 15 anos, e
345 alunos também do Nosso Ciranda Monte Azul e
Peinha, que são beneficiados com as aulas de canto
coral.
Descrição: A Escola de Música oferece aulas de violino,
viola e violoncelo, bem como canto coral e ensaio de
orquestra a crianças e adolescentes. O atendimento
é complementado pelo programa Nossa Ciranda
Musical, que oferece às crianças atividades lúdicas e
socioeducativas.
Atividades: Desde março, as aulas ocorreram de forma
online ou por meio de vídeos com orientações.
Parceiros: Fundação BNP Paribas - Dream Up |
Kindermissionswerk “die Sternsinger” | Omni Trade
Brasil | Una Capital | Parceiros Institucionais.
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Caminhando Juntos

“Nesse período de
isolamento, a timidez passou
a ser um problema para
a aluna Maria Alice, que
deixou de participar das
aulas de música. Ela passou
a ser acompanhada por uma
musicoterapeuta do projeto
Iluminando Vidas, junto
com o professor de violino.
Foi feito um esforço pela sua
mãe para que Maria Alice
retomasse suas aulas de
forma online, contribuindo
para a melhora da saúde
emocional da aluna.”

Descrição: Promover a inclusão social de jovens
e adultos com deficiência intelectual. Apoia o
desenvolvimento individual, social e comunitário
e orienta as famílias no acesso a seus direitos.
Atividades: Vídeos com o ritmo da
manhã, atividades socioeducativas, como
dobradura, plantar e observar o crescimento
de uma planta, desenho, pintura, culinária e
comemoração de cada época.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social | Parceiros
Institucionais.
Outros parceiros: Fundação Oftalmológica
Rubem Cunha, Instituto Sorrir, Instituto Olga Kos,
Mesa Brasil - Sesc Campo Limpo.
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Atendimentos: 230 jovens e adultos de 15 a 59 anos.
Descrição: Oferece oficinas de vocação e de atualização
profissional para jovens e adultos, fortalecendo seu
querer no mundo de forma consciente e responsável.
Atividades: Atividades de convívio, cursos
profissionalizantes e capacitações: informática,
administração e logística, design de modas, confeitaria,
cidadania e marcenaria; Atividades de convivência
virtual com o apoio do Iluminando Vidas; Semana da
Cidadania entre os jovens do Programa e alunos da
Escola Waldorf São Paulo.

“Meu nome é Luis Felipe,
tenho 16 anos, eu sou
aluno da Monte Azul
desde pequeno, sempre
tive professores que se
dedicaram a me ajudar
a crescer. Agora eu
estou fazendo curso no
Tecendo o Futuro para
adquirir mais experiência
e responsabilidades com
as coisas.” Aluno Núcleo
Horizonte Azul.

Parceiros financiadores: Secretaria
Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social | Parceiros
Institucionais.
Outro parceiro: SENAI São Paulo.

Jovem Aprendiz

SAÚDE
A Medicina ampliada pela Antroposofia é de característica humanista e enxerga o Ser Humano na
sua totalidade. Trabalha a cura como um processo de desenvolvimento, através de tratamentos
individualizados, complementados por trabalho de prevenção e educação em saúde. Em 2020, a área
de saúde integral realizou 25.353 atendimentos e o Iluminando Vidas realizou 9.771 atendimentos.

Casa Angela

Atendimentos: 36 jovens, 12 que concluíram curso preparatório e 24 contratados por
empresas parceiras como jovens aprendizes.

Atendimentos: 23.724, incluindo 545 partos, atendimentos no
pré-natal e pós-parto, atividades em grupo, planejamento sexual e
reprodutivo e terapias complementares.

Descrição: A Monte Azul atua como entidade formadora de jovens de 15 a 23 anos
para o Programa Jovem Aprendiz, iniciativa do governo federal para inserção social
e profissional. Além de ofecer formação em Prática Administrativa e Assistente
Administrativo, realiza parcerias com empresas, encaminhamento e acompanhamento
dos jovens.

Descrição: Localizada no Núcleo Monte Azul, a Casa Angela atende
gratuitamente usuárias do SUS que moram em São Paulo. Além da
assistência humanizada ao parto, oferece cursos e oficinas de apoio
à gestação e de preparação para o parto, para a amamentação e
cuidados com o bebê.

Atividades: Em 2020, ofereceu o curso “Preparatório para o mercado de trabalho”,
atividades culturais e de convivência virtual;
apoiou 30 elaborações e atualizações de
currículos, e encaminhamentos dos jovens às
empresas.

Atividades: Por conta da pandemia, a Casa Angela recebeu
um aumento de demanda em 2020. Reformulou-se o fluxo de
atendimento e muitas consultas passaram a ser online. O curso
“Atualização em Covid-19 para profissionais que atendem
gestantes, parturientes e puérperas” teve a inscrição de 70
participantes e também foi oferecido a 90 profissionais do ESF.

Parceiros financiadores: ICVMS
Empreendimentos e Participações Ltda |
Parceiros Institucionais.
Empresas que acolhem os jovens aprendizes: 13º Oficial de Registro de Imóveis da
Capital | Armando Clapis | Aryzta do Brasil LTDA | Associação Beneficente Guainumbi |
Associação Cultura Franciscana | NCR | Open Text | Semantix | Weleda Brasil | Wyse.
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Imagem de Alayana Costa / Casa Angela

Tecendo o Futuro

“Estamos indo para nosso
lar cheios de história para
contar, emoções, ocitocina
natural. Chique é ser
acolhido em um modelo de
assistência humanizado e
caloroso. Com orgulho posso
dizer, eu consegui no SUS.”
Carla Marins

NUPEC Casa Angela
Atendimentos: 767.

Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Saúde | Droga
Raia | Editora MOL | Instituto Arredondar | Kindermissionswerk “Die
Sternsinger” | The Womanity Foundation| Parceiros Institucionais.

Descrição: Núcleo de Pesquisa,
Ensino e Consultoria relacionado
ao parto humanizado, a fim de
fortalecer a discussão e garantir
os direitos junto a políticas
públicas.

Outros parceiros: Espaço Mãe | Fundação Julita | Mãe na Roda |
Panamedical | UNASP.

Parceiros: Instituto Mahle |
Parceiros Institucionais.
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Estratégia Saúde da Família (ESF)

Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul
Atendimentos: 1.629 atendimentos individuais.
Descrição: O Ambulatório Médico Terapêutico
Monte Azul promove cuidados de saúde
à população, por meio de um modelo de
assistência interdisciplinar baseado na medicina
antroposófica.
Atividades: Atendimento à população em
forma de consultas médicas, terapêuticas e
odontológicas nas especialidades de Pediatria,
Psiquiatria, Clinica Geral, Geriatria, Homeopatia,
Psicologia, Terapia Artística, Aconselhamento
Biográfico, Meditação, Terapias Externas

e Atendimento de Enfermagem de forma
presencial e on-line. Foram realizados mutirões
de conscientização na comunidade Monte Azul, e
trabalho de assistência social bastante ativo neste
período.
Parceiros financiadores: ICMVS
Empreendimentos e Participações Ltda | Parceiros
Institucionais.
Outros parceiros: Dr. Carlos Alberto Alarcón
Adorno | Farmacia Sirimim | FarmaWegman |
Laboratório Lima de Moraes | Farmácia Weleda da
Rua da Fraternidade.

Iluminando Vidas
Atendimentos: 9.771
atendimentos.
Descrição: Oferecer
atenção contínua à saúde
das crianças e jovens da
Associação, completando
o potencial curativo da
Pedagogia Waldorf por meio
dos recursos terapêuticos da
medicina antroposófica.

Atendimentos: 2.644.702 atendimentos à população.
Descrição: Assistência em saúde por meio do
gerenciamento de 15 equipamentos de saúde no distrito
de Jardim São Luís - sendo 1 AMA (Assistência Médica
Ambulatorial), 3 AMA/UBS Integradas, 9 UBS (Unidades
Básicas de Saúde), 1 EMAD (Equipe Multidisciplinar de
Assistência Domiciliar) e 1 CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), com ações de prevenção, além de tratamento
de doenças e acompanhamento das mais diversas
condições clínicas e sociais.
Atividades: Atendimentos à população se intensificaram;
ações preventivas e de orientação para o distanciamento,
uso de máscaras e higiene nas unidades e comunidades
do entorno; ações de acolhimento e humanização, que
ampliaram o olhar para além da saúde: projeto Curando
em Versos incentivou troca de mensagens na UBS Chácara
Santana, canção de encorajamento na UBS Parque
Santo Antônio, atividades voltadas ao corpo, à arte e
à espiritualidade na UBS Jardim Celeste, serenata para
acolher idosos pela equipe da UBS Souza, entre outras;
Acolhimento aos profissionais da saúde que estão na linha
de frente no Ambulatório Monte Azul, com o apoio de
psicólogos.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Saúde.

Atividades: Encontros de
acolhimento com crianças
e jovens atendidos pela
Monte Azul e suas famílias,
e de fortalecimento com
educadores, atendimentos
médicos ou terapêuticos,
além de lives da saúde.
Parceiro: Secretaria
Municipal dos Direitos
Humanos e Cidadania –
SMDHC/FUMCAD.
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Raízes Culturais

CULTURA

Atendimentos: 2.484 participações nas lives
on-line com convidados.

o Catálogo Performático, que celebrou a 28ª
Mostra de Teatro.

Descrição: Promove atividades artísticas,
culturais, mostras de teatro, dança e música no
Centro Cultural e ampliação do repertório cultural
do público atendido.

Parceiros: Secretaria Estadual de Cultura - Prêmio
Pontos de Cultura | Parceiros Institucionais.

Atividades: Oficinas de forró, samba rock, inglês,
capoeira e teatro realizadas em fevereiro e início
de março. O Programa realizou a série de 20 lives
“Diálogos culturais em tempos de isolamento
social”, reunindo artistas e parceiros ligados à
cultura, educação e terceiro setor, e co-organizou

O acesso à cultura e à arte é fundamental para o desenvolvimento individual e comunitário e para
a formação de cidadãos conscientes e criativos. Proporcionar às comunidades e público atendido a
ampliação do repertório cultural, o reconhecimento e a valorização de suas raízes culturais faz parte
da atuação da Associação. Em 2020, a área de cultura atendeu 2.618 pessoas.

Outros parceiros: Coletivo Forró em Cena |
Coletivo Samba Rock Cultural | Grupo TEMA
| Artistas da região | Cia A Jaca Est de Teatro |
Projeto Teatral Poéticas do Desmonte | Circo
Ponte das Estrelas | Cia. Brava Companhia | Grupo
Iberrê de Capoeira | Fábrica de Cultura Jd. São Luiz
| Goetheanum - Grupo de trabalho no Brasil.

O tempo não para e não devemos parar...
Sonhar grande, sonhar alto e todo dia se alegrar

Pontinho de Cultura

com a possibilidade de mais um dia acordar.

Atendimentos: Média de 134 crianças e
adolescentes.

Se tenho uma dor no peito e o medo vem me

Descrição: O Pontinho de Cultura é um
espaço público de convivência comunitária
saudável para as crianças e jovens no
horário posterior ao da escola no centro da
favela Monte Azul. As atividades recreativas
e culturais estimulam a sensibilidade, a
criatividade e o desenvolvimento humano
colaborativo.

transformar?

Atividades: Brincadeiras populares,
contação de história, trabalhos manuais
com materiais recicláveis, receitas, Semana
do Brincar, Sarau Cultural e atividades
conforme as épocas do ano, realizadas de
forma presencial ou produzidas em vídeos,
enviadas às famílias e publicadas na página
do Pontinho no Facebook.

afugentar, logo me pergunto, onde devo

Uma conversa aqui outra ali, já sei o que fazer!
Corta, costura, da forma encher de amor, tudo
bem bonito nada de improviso.
E assim uma a uma elas vão nascendo como
forma de esperança... em meu coração trouxeram
calma, luz na escuridão.
Bonecos, bonequinhas de pano, feitas a mão!
E um lar, no coração das crianças na Peinha
Imagens e poemas
que compõe
o Catálogo
Performático.

encontrarão.
Josielma, educadora Nossa Ciranda H. Azul.

Parceiros: TTech | Parceiros Institucionais.
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MEIO AMBIENTE
A Pedagogia Waldorf fundamenta-se no conhecimento do ser humano e de sua relação com o meio,
segundo a Antroposofia. Experimenta-se o equilíbrio entre o trabalho humano e a reconexão com a
natureza, por meio de vivências práticas e conceituais para a ampliação da consciência ambiental.

DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
A Monte Azul desenvolve ações para facilitar a todo ser humano ligado à
organização o desenvolvimento de sua individualidade e de seu potencial social,
para que possa contribuir com o coletivo com criatividade e consciência.

Horta Educativa

Humanização

Atendimentos: Média de 300 crianças, jovens e
adultos por mês.

Atendimentos: 237 jovens e adultos em diversas
atividades, como palestras, grupos de estudos e
reuniões.

Descrição: Na Horta Educativa crianças, jovens e
adultos vivenciam ciclos produtivos da natureza,
através do cultivo e do processo de germinação,
da colheita, do preparo e o momento de utilizar
um recurso ou saborear um alimento. Em uma
atmosfera de calor e amor, a Horta oferece
atividades relacionadas ao fazer com sentido que
promovam o fortalecimento da vontade individual,
o desenvolvimento da criatividade e a sensibilidade
artística.
Atividades: Durante a pandemia, a Horta Educativa
esteve aberta, oferecendo suporte para comunidade
e família para se relacionarem com a natureza,
distribuindo chás e abriu seu espço para que as
crianças do Núcleo Horizonte Azul pudessem
vivenciar a natureza.
Parceiros: ICMVS Empreendimentos e Participações
Ltda | SAGST | Parceiros Institucionais.
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Imagem: Lia Diskin
fala sobre Cultura
de Paz na primeira
Integração do ano.

Descrição: A partir de encontros com pessoas e
organizações, busca humanizar o convívio para
que, a partir de suas diferenças, tenham espaço
para um diálogo justo e amoroso.
Atividades: Elaboração de projetos, artigos,
textos motivacionais enviados via e-mail, 57
reuniões virtuais, lives nacionais e internacionais.
Projeto Sofia com jovens da periferia e do centro
de São Paulo. Projeto Educação Humanizadora.
Parceiros financiadores: FEFIG | Sofia | Parceiros
Institucionais.
Outros parceiros: Aliança pela Infância |
Ecomediar | Ed. Antroposófica | FEWB | Moveh |
Goetheanum | Mov. Pindorama | SAB | WSIF.

“O que escrever numa época
como está? A turbulência, o
medo... mas também as reflexões
e manifestações de gratidão
estão se multiplicando: criou-se,
de repente, um espaço livre e
inesperado de reflexão, de ação
compassiva e de criatividade
social, o qual somos chamados a
usar de uma maneira produtiva e
fora da rotina habitual.”
Ute Craemer
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Relações Institucionais

Edições Monte Azul
Atendimentos: 308 livros vendidos.
Descrição: Divulgar as experiências sociais da Associação e os princípios da Pedagogia Waldorf e da
Antroposofia em uma linguagem simples e apropriada a educadores e público simpatizante.
Atividades: Reedição de “A Sustentabilidade do Eu”, diagramação de “Contos Vividos”, revisão de
“Poemas”, organização de “Uma Conversa sobre Antroposofia”, tradução e organização de “Der
Engel”.

Escola Oficina Social
Atendimentos: 67 participantes em oficinas
e atenção de forma individual ou coletiva aos
1.885 colaboradores.

Descrição: Responsável pela mobilização de
recursos, comunicação, desenvolvimento de
projetos, parcerias, visitas e palestras no Brasil e
exterior. Tem a transparência, sustentabilidade e
fraternidade como princípios norteadores para
amigos, parceiros e doadores.
Atividades: Articulações com parceiros, públicos
externo e interno. Campanhas: Enfrentamento
à Covid, Dia de Doar, Nota Fiscal Paulista.
Mobilização internacional: Campanha Freunde
der Erziehungskunst “Freiwillig für Brasilien”, ação
Goetheanum, entre outras na Alemanha, Holanda,
Suíça e Japão.
Dados referentes a 2020: 73 doadores Pessoa
Física no Brasil | 204 doadores Nota Fiscal Paulista
| 7 doadores Pessoa Jurídica no Brasil | 192

Descrição: É o caminho de desenvolvimento de
todas as pessoas ligadas à associação. Atua com
o Currículo Social para que o colaborador possa
se desenvolver nos aspectos profissional, social
e cultural.

doadores estrangeiros Pessoa Física | 12 parceiros
Institucionais | 41 padrinhos estrangeiros.
Parceiros institucionais: Acacia Fonds für
Entwicklungszusammenarbeit | Alles Blau
Viagens e Turismo | Clube Transatlântico | Corbett
Consultoria | Etoile d´Azur - Help with Art |
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
| Fundação Kondor | Fundação Semente Oré | GLS
Treuhand - Zukunftsstiftung Entwicklung | ICMVS
Empreendimentos e Participações Ltda | Instituto
Paripassu | The Edward Gostling Foundation |
Doadores Pessoa Física.
Parceiros de apoio: Adigo Desenvolvimento
| Fabiana Mello Coaching, Consultoria e
Treinamento | INDEX.

Atividades: Oficina Desenho de Formas:
atuação harmonizadora; estudo Filosofia
da Liberdade com atividade artística;
oficina Artes para o Educador Comunitário:
buscando a revitalização emocional; Oficina
de cores e materiais diversos. Coordenação
das ações de apadrinhamento, integrações
mensais, vitalização e Fórum de Iniciativas
Sociais.
Parceiros financiadores: Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Cecília Erismann | Jessica Comin |
José Américo de Menezes.

“Às vezes a expressão da
individualidade se conflita
com o que as crianças
necessitam. Como lidar com
estas situações conflitantes?
Estudar muito, meditar e
encontrar uma ocasião para o
diálogo amoroso.”
Participante da Oficina
Arte para o Educador
Comunitário.
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Administração
Descrição: Responsável pelas áreas financeira, compras, tecnologia, jurídico e recursos humanos, dá
apoio a todas as áreas da Associação. Com um olhar assertivo e humano, busca orientar e contribuir
para soluções junto a cada coordenador, garantindo transparência financeira e de processos.
Parceiros: Parceiros Institucionais.

Relações Internacionais - Voluntariado
Atendimentos: 14 voluntários estrangeiros, que regressaram
aos países de origem em março devido a covid-19.
Descrição: Com o objetivo de criar pontes, a área cuida
prioritariamente do voluntariado estrangeiro, inseridos no
trabalho diário, criando possibilidades de ampliação de visão de
mundos e de transformação social.
Atividades: Os voluntários foram acolhidos e encaminhados
aos programas educacionais em setembro e outubro do ano
anterior. Em fevereiro, realizaram visita em uma escola pública
no bairro Grajaú, para conhecer uma escola de ensino regular
administrada pelo Estado, trocar informações com o grêmio
estudantil e realizarem uma intervenção artística no espaço.
Parceiros: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. |
Parceiros Institucionais.

“Por onde devo
começar? Foi um tempo
maravilhoso! Eu aprendi
tantas coisas novas. No
começo a língua, mas
também o contato com
as crianças e as aulas de
violino. Nem sempre foi
fácil, mas continuará a
ser o melhor tempo da
minha vida!”
Antônia Taraba,
voluntária alemã e
auxiliar dos professores
de violino.

Monte Azul Internacional e.V.
Total de membros voluntários: 106 pessoas.
Diretoria: Christoph Meyers, Julia Meller, Massaru Ando,
Oliver Rückner, Tatiane Andrade, Tobias Debald, Viola Ehm.
Descrição: Associação fundada na Alemanha por antigos
voluntários. Reúne-se anualmente para fortalecer o espírito e
a chama da Monte Azul.
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Verso Monte Azul em alemão
Möge das Gebet für die Menschen -

Dein Licht als unser

verbunden mit der Gemeinschaft

Leitstern erstrahle.

Monte Azul im Geiste gehört werden. Christus!

Lass uns auf die innerste
Stimme des Herzens hören,

Atividades: Realizou-se um encontro em outubro em
Dornach, na Suíça, para realização da Assembleia. Fizeram três
grupos de trabalho – para revisitar a missão, para recuperação
de antigos membros e para mobilização de recursos, quando
surgiu a ideia da corrida de Chris Meyers. Também houve um
encontro dos membros em Hamburgo.

Möge Deine helfende Kraft unsere

die uns öffnet für die lebendige Intuition,

Ziele erhellen,

um liebevoll und bewusst zu handeln

setze unsere Füße fest auf den

und die zerstörerischen Kräfte,

Boden der Realität,

in uns und in den Mitmenschen,

Parceiros financiadores: Parceiros Institucionais.

damit in unserem Haupte

zu verwandeln in heilsame Schöpferkraft.
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RESULTADOS
NÚMERO DE PESSOAS IMPACTADAS
PELAS ATIVIDADES REALIZADAS:
A área de educação atendeu 362 crianças.
A área de assistência social atendeu 928
crianças, jovens e adultos.
A área de saúde integral realizou 25.353
atendimentos.

“O grande impacto foi as
famílias encontrarem um
novo jeito de lidar com
seus filhos, pois antes
da pandemia as crianças
ficavam conosco por volta
de 10 horas diárias, cinco
dias por semana, muitas
crianças não viam seus
pais, pois saiam cedo
para trabalhar e quando
chegavam os filhos já
estavam dormindo. Os
responsáveis tiveram que
participar das atividades
propostas e lidar com a
tecnologia.”

“Assim que isso tudo
passar, a primeira
coisa que eu quero
fazer é ir à praia para
relembrar como é
a sensação de pisar
com os pés descalços
na areia quente da
praia. Já no próximo
ano, quero começar
um curso universitário
e aprender um novo
idioma. Também
tenho me planejado
financeiramente para
minha primeira viagem
internacional.”

Equipe Infância Querida
Flamboyant

Alessandra, aluna Tecendo o
Futuro Monte Azul

“As intervenções do
Projeto Iluminando
Vidas dentro
dos grupos de
pais, cuidando
e contribuindo
com a saúde das
famílias, fortaleceu
a esperança nos
momentos mais
críticos do contágio
por covid-19.”

“Alguns atendidos
chamaram nossa
atenção, como por
exemplo o jovem
Adriano. Durante
o trabalho remoto,
o jovem foi se
desenvolvendo e
ficando cada dia mais
comunicativo, ele
esperava ansioso o
envio das atividades e
ritmos diários.”

O Projeto Iluminando Vidas realizou 9.771
atendimentos.
O Estratégia Saúde da Família realizou
2.644.702 atendimentos à população.
A área de cultura promoveu 2.618
participações em suas atividades.
Atuamos com 1.885 colaboradores e uma
média de 50 voluntários brasileiros e 14
voluntários estrangeiros.
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Equipe Nossa Ciranda
Horizonte Azul

Equipe Caminhando Juntos
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Introdução
“Uma doação significa um compromisso que
une quem a realiza com quem a recebe, ambos
igualmente responsáveis pelo destino do que foi
doado. A pessoa não se livra de seu dinheiro quando
doa, mas torna-se responsável por ele e pela pessoa
ou instituição que o recebe. A doação consciente
supõe, portanto, o conhecimento responsável do
recebimento e do destino que terá o que foi doado.”
Dinheiro e Consciência - Joan A. Melé.

máscaras e revertendo o recurso para cestas
básicas ou mesmo o acolhimento psicológico
para profissionais de saúde. Entre tantos, o apoio
institucional foi de grande importância para
garantir a empregabilidade dos colaboradores.
A construção de diálogos com os parceiros se
intensificou e permitiu que pudéssemos realizar
com confiança as ações no decorrer do ano. A cada
um de vocês, nossa profunda gratidão.

O ano de 2020 nos permitiu vivenciar uma
articulação profunda, a troca intensa entre os
doadores e quem recebeu a doação. Conforme a
situação foi se agravando, mais pessoas, institutos
e fundações foram se aproximando, formando
uma rede de apoio que eu nunca havia visto
antes em 20 anos de trabalho na Associação. Os
recursos de diversas naturezas fluíram em várias
partes do mundo, seja uma classe de alunos
fazendo e distribuindo pães, pessoas vendendo

Fica ainda um pedido. O número de doadores
revela a importância de existência de uma
organização. Todo valor, sem exceção, é
importante. Por isso, mesmo com um valor
pequeno, continue fazendo parte. O compromisso
que une quem realiza a doação com quem recebe,
vai para além do seu destino. Cria um acreditar.
Cria um transformar.
Valéria C. Rückner, Gestora de Relações Institucionais.

Investimento por Áreas de Atuação

Saúde Integral

6.952.447

Assistência Social

3.836.650

Educação

2.068.390

Meio Ambiente

524.166

Cultura

318.466

Desenvolvimento Organizacional
Total (Valores em Reais)

FLUXO DOS RECURSOS
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3%

2.315.049

2%

15%

13%

43%
24%

16.015.167

*Os valores relativos ao ESF estão alocados em gráfico à parte.

Saúde Integral

Assistência Social

Educação

Meio Ambiente

Cultura
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Origem dos Recursos

Origem das Receitas Saúde e Parcerias Públicas (ESF)

Parcerias Públicas

Parcerias Públicas
10.172.371

Leis de Incentivo

Leis
de Incentivo
1.336.303

Vendas de Produtos e Serviços

Parcerias Públicas

Receitas Financeiras e OutrasReceitas
Receitas
178.964
Financeiras e Outras
Receitas

408.350
Vendas de Produtos
e Serviços

Doações de Materiais

143.394.302
Parcerias Públicas

Total (Valores em Reais)

Doações124.462
de Materiais

143.573.266

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

Doações - Pessoa Física e Jurídica
4.338.790
Doações - Pessoa Física e Jurídica
Receitas Financeiras e Outras Receitas

617.005

Receitas Financeiras e Outras Receitas

Total (Valores em Reais)

16.997.282

-

4.000.000

8.000.000

12.000.000

*Os valores relativos ao ESF estão alocados em gráfico à parte.

Destino das Receitas Saúde e Parcerias Públicas (ESF)

Destino dos Recursos
1%
Recursos Humanos

10.767.243

Atendimento

3.089.540

Despesas Administrativas e Gerais

1.128.983

Manutenção e Conservação

877.422

Despesas Financeiras e Tributárias

151.978

Total (Valores em Reais)

16.015.167

*Os valores relativos ao ESF estão alocados em gráfico à parte.

7%

3%

Recursos Humanos

6%

Recursos Humanos

Atendimento

Atendimento

19%
67%

Despesas
Administrativas
e Gerais
Despesas
Administrativas
e
Gerais
Manutenção e Conservação

Manutenção e Conservação

Despesas Financeiras e Tributárias

Total (Valores em Reais)

Despesas Financeiras e
Tributárias

123.118.012

5%

6%

6.545.255
9.185.864
4.475.855
248.279
143.573.266

86%

Recursos Humanos

Atendimento

Despesas Administrativas e Gerais

Manutenção e Conserv

Despesas Financeiras e Tributárias
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FORMAS DE APOIO

ONDE ESTAMOS

Doação Recorrente ou Pontual

Núcleo Monte Azul

Núcleo Peinha

Apoios mensais, semestrais, anuais ou pontuais de indivíduos ou empresas que
contribuem com um gesto de confiança com a causa da organização. Recebemos
doações via boleto, transferência bancária, cartão de crédito ou por meio do botão
“DOAR” (pelo PagSeguro) em nosso site.

Sede: Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jd.
Monte Azul, São Paulo - Tel: (11) 5852-3600

Rua Itapaiúna, 36, Jd. Santo Amaro, São Paulo
Tel: (11) 3744-8718

Centro Cultural: Avenida Tomás de
Sousa, 552, Jd. Monte Azul, São Paulo
Tel: (11) 5853-8080

Núcleo Horizonte Azul

Comunidade: Rua Vitalina Grasmann, 290, Jd.
Monte Azul, São Paulo - Tel: (11) 5851-0078

Rua Agatino de Esparta, 25, Jd. Horizonte
Azul, São Paulo - Tel: (11) 5869-5954

É possível fazer a doação por meio das contas:
Associação Comunitária Monte Azul – CNPJ: 51.232.221/0001-26
Banco do Brasil – Agência 2434-1 Conta corrente 25001-5
Banco Itaú – Agência 0192 Conta corrente 26329-1
Para doação via PIX, adicione a chave: CNPJ 51.232.221/0001-26
Para emissão de recibo ou para identificar a doação, entre em contato pelo e-mail:
parceiros@monteazul.org.br

Doação da Nota Fiscal Paulista
Para quem mora no Estado de São Paulo, é possível doar seus cupons fiscais de
compras habituais, por meio do Programa da Nota Fiscal Paulista. Cadastre a
doação automática para a Associação Comunitária Monte Azul e ao fornecer seu
CPF no momento da compra, você doa automaticamente.
Mais informações: 11 5853-8080 | 11 95341-3075 | monteazul@monteazul.org.br

Núcleo ESF
Rua Inácio da Fonseca, 97, Vila das Belezas,
São Paulo - Tel: (11) 5851-2823

NOSSOS CONTATOS:
E-mail: monteazul@monteazul.org.br
Facebook e Instagram: @associacaomonteazul
Youtube: Associação Comunitária Monte Azul

Doação para o Bazar Monte Azul
A Associação Comunitária Monte Azul recebe doações, em bom estado, de roupas
e calçados; acessórios e bijuterias; roupas de cama, mesa e banho; utensílios
domésticos; objetos de decoração; móveis e eletrodomésticos, para venda no bazar.
Além de proporcionar às comunidades atendidas produtos novos e usados com
preço acessível, o bazar também gera renda para a ACMA.
Contato: 11 5852-3600 | bazar@monteazul.org.br | End: R. Vitalina Grassmann, 290.

Para outras formas de apoio, contate:
parceiros@monteazul.org.br
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Website: www.monteazul.org.br

A Associação Comunitária Monte Azul é uma
organização não governamental, fundada em 1979,
que atua orientada pelo pensamento antroposófico
e pelo desenvolvimento integral do Ser Humano.
Conheça nosso trabalho: www.monteazul.org.br

