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Queridos amigos da Monte Azul,
O que escrever numa época como esta?
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.
Um verso escrito na época da ditadura militar, por Dom Helder Câmara (de Recife), me inspirou. Um “guerreiro sem armas”, internacionalmente prestigiado,
que lutou com sua mente aberta e com o coração para a dignidade humana,
principalmente para que as pessoas do Nordeste fossem vistas como seres HUMANOS.
Vejam que bonito e adequado aos nossos tempos. Tanto realista, como esperançoso:
“...move-me a alegria
de entrever
...em pleno dilúvio,
que continua
e se agrava
indícios da Terra firme
onde plantamos o ramo da oliveira.”
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Penso que, no relatório a seguir, podemos perceber os esforços de plantar no
dia-a-dia muitos “ramos”, muitas sementes, e vemos como são cuidados e também celebrados os seus frutos. Comemoramos os 40 anos de trabalho contínuo,
trabalho que se iniciou justamente na mesma época que Dom Helder escreveu
o verso. Como foram bonitas as festividades dos 40 anos da Monte Azul, que duraram uma semana inteira nas comunidades. Recebemos visitas que vieram de
longe, como antigos voluntários do Japão e da Europa. Tivemos as apresentações
musicais e teatrais, e as homenagens às pessoas que construíram este trabalho.
Também houve, em 2019, a comemoração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf,
onde nós tivemos a oportunidade de mostrar, nas diversas festividades, que a
Pedagogia Waldorf é possível e é necessária em todos os ambientes sociais.
Nasceram brotinhos novos, como a ideia de criar um centro de pesquisa, organizando nosso acervo; o curso de Humanização nas Unidades Básicas de Saúde e o
Encontro de Horticultores do Fundão do M´Boi Mirim.
Sim, vivemos numa época de “dilúvio”, de catástrofes ambientais e inseguranças individuais e coletivas. Porém, depende de nós semearmos, cultivarmos
e celebrarmos o que há de mais precioso: o grão de ouro que reside em cada
um independente da sua origem, da sua situação social e da sua maneira de
pensar e se colocar no mundo. É este grão de ouro que sempre queremos
“des-cobrir”, o centro misterioso que nos nutre e dá vida.
Obrigada!
Ute Craemer
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cuidar e celebrar
os frutos
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A Associação Comunitária Monte Azul atua orientada pelo pensamento antroposófico,
agindo prioritariamente pelo desenvolvimento integral do Ser Humano. Baseada na Pedagogia Waldorf, na Medicina Integrativa e na Pedagogia Social, o trabalho acontece
por projetos e programas na área de educação, saúde, cultura, assistência social e meio
ambiente para promover não só o desenvolvimento humano, mas o desenvolvimento
da comunidade com um todo.
Núcleo Monte Azul
A Associação Comunitária Monte Azul foi criada em 1979 na Favela Monte Azul, Distrito Jardim
São Luís, na zona sul da cidade de São Paulo. A região pertence administrativamente à subprefeitura do M’Boi Mirim, assim como o Distrito Jardim Ângela, e faz divisa com Vila Andrade, Santo
Amaro, Socorro, Cidade Dutra, Jardim Ângela, Capão Redondo e Campo Limpo.
Ainda que profundas transformações tenham acontecido na região nos últimos 40 anos, ela ainda é marcada por sérias desigualdades sociais e enfrenta muitos desafios. A violência, simbólica,
física ou psicológica, continua apresentando termômetros com temperaturas elevadas: de acordo com dados oficiais, trata-se do pior distrito em números de mortes em 20161, e o índice de
agressão a mulheres é 180 vezes maior que no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste2.
O desemprego, por sua vez, configura-se em um desafio composto de camadas de alta complexidade: o nível de escolaridade dos moradores é baixo - deriva-se da falta de acesso a um ensino
de qualidade e das altas taxas de evasão escolar, somada a uma taxa de analfabetismo significativa, além do mercado de trabalho na região ser limitado.

analfabetismo na região
é de 4,9%. Fonte: Censo Escolar/INEP

Taxa de

1
2

Fonte: Dados da Secretaria da Segurança Pública de SP, UNODC e Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2016.
Fonte: Mapa de Desigualdade da Cidade de São Paulo, Rede Nossa São Paulo.

9,29% dos alunos do ensino médio na região
abandonaram seus estudos precocemente

O Programa de Transferência de Renda do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por sua vez, não atingiu
nem 50% das famílias que deveriam estar incluídas no benefício.

Núcleo Peinha
No começo dos anos 80, a Associação Comunitária Monte Azul decidiu ampliar o trabalho para outras comunidades. Considerando a precariedade geral da periferia da cidade de São Paulo, a escolha foi por iniciar a expansão
pela Peinha, favela vizinha à Monte Azul. Assentada num morro do Jardim Santo Antônio, ao lado da Ponte João
Dias, a Peinha abriga cerca de 4.000 moradores.
De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, a região está classificada como sendo de vulnerabilidade muito alta, ou seja, apresenta as piores condições em termos da dimensão socioeconômica, mas com a diferença de mostrarem grande concentração de jovens. “A combinação entre chefes de família jovens, com baixos
níveis de renda e de escolaridade e presença significativa de crianças pequenas permite inferir ser este o grupo de
maior vulnerabilidade à pobreza”, afirma a pesquisa.
Deste modo, o foco do Núcleo Peinha está em constituir espaço de convivência a partir dos interesses, das demandas e potencialidades de cada faixa etária: proporcionar alimentação saudável, atividades lúdicas, culturais
e esportivas; favorecer aquisições para a conquista da autonomia e cidadania por meio do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

3

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais. Elaboração: SMDU/Dipro.2010.
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Núcleo Horizonte Azul
Estabelecido em uma chácara no extremo sul de São Paulo, o Núcleo Horizonte Azul está localizado próximo à
Represa Guarapiranga, no bairro Jardim Horizonte Azul, Distrito do M’Boi Mirim.
A região vive um crescimento desordenado no entorno da represa e também é caracterizada por ser de alta vulnerabilidade social. A renda familiar dos moradores da região é de cerca de um salário mínimo, e quase sempre as
mulheres são as principais responsáveis pela mesma. Muitos trabalhadores atuam na informalidade, no serviço doméstico e/ou serviços gerais. O acesso a emprego em outras regiões da cidade implica em longas distâncias entre
as residências e o local de trabalho. O transporte público, caótico e superlotado, tem tempo médio para deslocamento de duas a três horas por trecho. Estima-se que sua população é de cerca de 38.000 famílias, contabilizando
os bairros Horizonte Azul e o vizinho Vera Cruz, todos atendidos pelo Núcleo.
Em meio a esse cenário com diversos desafios, a Associação Comunitária Monte Azul tem como foco a constituição
de espaço de convivência com atendimento na área da educação, assistente social, meio ambiente e saúde.
Destaca-se, ainda, que o acesso a um meio ambiente mais preservado é um diferencial importante na região, uma
vez que proporciona à comunidade e aos colaboradores um saudável contato com a natureza e acesso a atividades
ao ar livre.

Núcleo Estratégia Saúde da Família
A Associação Comunitária Monte Azul, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, é a organização
social responsável pela gestão de 15 equipamentos de saúde do Distrito Administrativo do 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), cobrindo um território de
24,70 km². Oferece assistência em saúde a uma
população de aproximadamente 270.240 pessoas, distribuídas em 84.308 famílias, com ações de
prevenção e promoção, além de tratamento de
doenças e acompanhamento das mais diversas
condições clínicas e sociais.
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Associação Comunitária Monte Azul pelo mundo
Nos últimos 40 anos, muitos voluntários foram inspirados pelo trabalho realizado. Com o objetivo de irradiar e
manter a chama acesa, foi fundada em 2008 a Monte Azul International e.V., braço institucional que conta com
apoio dos voluntários estrangeiros através de ações de divulgação, mobilização de recursos e eventos. A organização está sediada na Alemanha.
Para além da atuação nos territórios citados acima, em 2019 a Associação Comunitária Monte Azul circulou por
muitos outros, fazendo apresentações, cursos e oficinas sobre o trabalho desenvolvido.
No total, a participação em atividades externas aconteceu em 8 cidades do Brasil (Campinas, Piracicaba, Santos,
São Paulo e Sorocaba, no Estado de São Paulo; Montes Claros, em Minas Gerais; Aracaju, em Sergipe; e Lauro de
Freitas, na Bahia) e em 5 países (Alemanha, Egito, Holanda, Inglaterra e Suíça).

Principais eventos:
Waldorf 100 anos - Um Caminho de
Autoeducação que atua no organismo social
(Piracicaba, São Paulo, Brasil)
100 Anos de Pedagogia Waldorf (Maarssen,
Holanda)
World Social Initiative Forum (Cairo, Egito)
Kulturtage (Mannheim, Alemanha)
Ollá Comum (Basel, Suíça)
100 anos Waldorf Rudolf Steiner (Stuttgart /
Alemanha)
ImPuls für die Zukunft - Aufbruch zu
einer menschlicheren Gesellschaft im 21.
Jahrhundert (Stuttgart, Alemanha)
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Música composta por colaborador em homenagem
aos 40 anos da Associação Comunitária Monte Azul
Música: Coração da zona sul
Compositor: Juan Machado Serra Martins

No coração da zona sul
Caiu uma estrela bem brilhante
Veio lá de longe
Iluminando o horizonte
E ali ficou
O sonho foi ganhando cor
Luz pra tantos lares
Que cruzou os grandes mares
Para ali se pôr
Com muita luta assim cresceu, venceu
Regando o solo pra brotar a flor
A sua luz na escuridão resplandeceu
Abriu caminhos com labuta e muito amor
De tantos montes escolheu azul
E a esperança ali se revelou
Pelo olhar de uma criança
O sonho ganhou cor
Hoje é real é fruto desse amor

O ano de 2019 foi intenso no mundo, no Brasil, e
também na Associação Comunitária Monte Azul. A
crise ambiental e as mudanças climáticas, a transformação na política ambiental do país, a crise política e
financeira, os cortes radicais de políticas sociais que
afetam diretamente as camadas menos favorecidas
da população, o severo retrocesso das conquistas relacionadas a direitos humanos, o acordo entre Mercosul e União Europeia… Em um cenário tão difícil,
como fica a Associação Comunitária Monte Azul?
Como preservar a humanidade e o desenvolvimento
saudável, apesar da incerteza, da pressão, da automação e do estresse diário?
Mesmo em um contexto tão desafiador, foram realizadas ações relevantes, que impactaram e mobilizaram diversas pessoas, promovendo desenvolvimento Integral do Ser Humano.
Conheça algumas das ações realizadas no período.
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Encontro de Horticultores
do Fundão do M’Boi Mirim

Projeto Iluminando Vidas

Uma equipe multiprofissional em
saúde vem impactando e transformando a vida de mais de 900
crianças, adolescente e jovens que
participam dos programas da Associação Comunitária Monte Azul,
fomentando a saúde e a cultura de
paz.

Os eventos reuniram mais de 600
pessoas no bairro educador do
Horizonte Azul, com a vontade de
transformar, trocar experiências e
aprender mais de uma forma humanizada e vivenciada.

desde
MAI
2019

Projeto Humani nas UBS’S

Com o intuito de fortalecer o impulso Monte Azul para dentro da
Estratégia Saúde da Família, o
Projeto Humani tocou e inspirou
cerca de 460 profissionais das Unidades Básicas de Saúde.

desde
FEV
2019
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JUL
2019

Celebração dos 40 ANOS

Evento de celebração dos 40 anos
da Associação Comunitária Monte
Azul reuniu mais de 700 pessoas
do Brasil, da Alemanha e do Japão,
com festejos, palestras e vivências
das tecnologias sociais desenvolvidas e olhares práticos e poéticos
sobre o passado, presente e futuro
da organização.
AGO
2019

Redução de capacidade do convênio
do Programa Nossa Ciranda
Corte de verba da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social reduziu 20% o número de vagas de atendimento no
Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) do Nossa Ciranda, no
Núcleo Peinha.
AGO
2019

Reconhecimento do
Projeto Infância Querida

Apresentação da Orquestra
da Escola de Música e
palestra no encerramento
da comemoração dos 100
anos da Pedagogia Waldorf

A Secretaria Municipal de Educação trouxe propostas da Pedagogia Waldorf para a implementação do Currículo da Cidade. O
Programa Infância Querida, Núcleo Horizonte Azul, recebeu visita
de representantes da Secretaria e
foi bem referenciado como modelo
de espaço de educação infantil.
SET
2019

OUT
2019

A Orquestra da Escola de Música
se apresentou de forma harmoniosa e tocante em conjunto com uma
palestra de Ute Craemer, no Sesc
Santo Amaro, no encerramento da
comemoração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf.

Curta-Metragem
sobre a Casa Angela

DEZ
2019

Vida Bem-vinda é um curta-metragem que acompanhou o cotidiano
da Casa Angela por dois anos e
mostra a preparação de mulheres
gestantes para um momento sagrado: a chegada de seus bebês.

15

a pedagogia waldorf
é curativa
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A Associação Comunitária Monte Azul atua fundamentada na Antroposofia – ciência espiritual criada
pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner no início do século XX, que entende que o ser humano tem um
lado físico-material e um outro lado psíquico-espiritual.
Conheça, a seguir, algumas das histórias vividas dentro da organização.
Edileide Pereira Menezes (Leda), educadora do Programa Tecendo o Futuro, no Núcleo Horizonte Azul.

o Programa Nossa Ciranda, no qual
“Meu nome é Leda, sou educadora do Tecendo o Futuro. Até 2010, quando
entrei na Associação Comunitária Monte Azul, nunca tinha imaginado trabalhar dando aulas e sequer tinha ouvido falar de pedagogia Waldorf. Meu
trabalho era fazer bolos.
Cheguei com a cara e a coragem para trabalhar com as crianças. Sempre fui
criativa e com muitas habilidades manuais, mas parecia que no mundo não
cabia tudo aquilo... muitas vezes eu me questionava: pra quê saber tantas
coisas, se eu não tinha onde aplicar?
Quando entrei na Monte Azul, eu não estava bem. Havia sofrido um trauma
sem nem saber que era um trauma... Estava com 31 anos e por dentro me
sentia oca, morta e sem sentimentos. Eu não sentia nada: alegria, tristeza
ou qualquer outro sentimento... aquilo para mim já era normal, achava que
a vida era assim mesmo. Cresci na periferia de São Paulo, em contato muito
próximo com a violência. Todo dia presenciávamos diversas manifestações
disso: morria-se demais, muitos envolvimentos com o crime e com as drogas, muitos roubos, muitos tiroteios, muita tristeza. Estudei na pior escola do
bairro, e esse cenário só ficava mais grave. Até que minha família também
entrou para as estatísticas: em um assalto, perdi meu irmão e meu pai se tornou cadeirante. Muito sofrimento para todos nós. Em meio a tudo eu estava
grávida, tive rubéola e os riscos para a saúde do meu filho eram imensos.
Felizmente ele nasceu saudável e hoje tem 17 anos.
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Leda trabalhou, atende crianças e adolescentes de 7 a 14 anos com atividades artísticas e recreativas, oferecidas no contraturno
escolar, de modo a complementar o ensino
formal e contribuir para a inserção, permanência e frequência do aluno na escola. Em
2019, o Nossa Ciranda atendeu 582 crianças.
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Então o destino me trouxe até a Associação Comunitária Monte Azul. Durante meu processo seletivo fui entrevistada por duas moças, sorridentes e gentis - isso já me mostrou que estava em um lugar muito diferente de todos que
eu havia trabalhado. Fui selecionada e comecei. Foram vivências muito ricas,
cheias de versos, ritmos, trabalhos manuais, culinárias e espaço mágico para
as crianças brincarem.
Fazíamos visitas nas casas das crianças, e isso me deixou em contato direto
com a realidade delas. Eram casas pequenas, com muita gente, dificilmente
existia um quintal, algumas sequer tinham janela... logo entendi a importância do livre brincar e subir em árvores. Entendi, também, quanta opressão sofriam e porque chegavam na segunda feira tão agitadas e eufóricas (e como
iam se acalmando até chegar sexta-feira). Senti a importância do ritmo diário:
a chegada, receber na porta, olhar no olho, dar um sorriso, fazer uma roda rítmica, comer juntos o café da manhã, fazer atividade de sala, o brincar, o almoço, o fechamento e a despedida... ao longo do ano, as crianças iam se sentindo
mais seguras e mais entrosadas.
Logo me cativei ao trabalho, pois além de nele não existir monotonia, envolvia tudo que eu gostava: artes, culinária, música, teatro, passeios ao ar
livre... e ainda tinha um lado espiritual que eu me identificava. A parte mais
difícil foi aprender a lidar com toda a demanda social que ali se apresentava:
muitos sofrimentos pessoais das crianças. Eu não sabia lidar porque queria
resolver todos os problemas e isso não era possível. Sofri bastante, pedi para
sair depois de 2 anos. Fui pra casa, passaram-se 9 meses e eu não tinha forças,
ficava muito tempo quietinha e quase não saía de casa. Toda aquela vivência
foi muito forte para mim, era como se eu estivesse sendo gerada novamente.
Foi então que Isabel, minha antiga coordenadora, pediu um apoio naquele fim
de ano, pois estavam com dificuldade na equipe. Disse a ela “que nem me registrasse, pois só ficaria três meses”. Permaneci e estou até hoje, graças a Deus.
Hoje vejo que essa convivência diária me tirou de minhas dores. Passei a sentir
orgulho de vê-los realizando um trabalho manual ou fazendo uma apresentação, nas conversas com as mães percebi a confiança e isso me trouxe à vida
novamente. Eu já não estava mais oca por dentro, estava preenchida, e mesmo
quando acontecia algo muito estressante, no dia seguinte estava pronta de
novo. A pedagogia Waldorf é curativa e não só para as crianças, mas também
para os alunos e os educadores”.
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Projeto Iluminando Vidas

reúne
uma equipe multiprofissional que age com
um olhar integral para a saúde dos alunos
dos programas da A. C. Monte Azul. Tem
como foco cuidar de forma curativa de
crianças, adolescentes e famílias que foram
atingidas e marcadas pela violência. Em
2019, atendeu 975 pessoas.
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Dayse Luis Marcelino, ex-colaboradora da Monte Azul e mãe de criança nascida na Casa Angela.
“Meu primeiro encontro com a Associação foi em 2009, como aluna, quando participei das oficinas profissionalizantes do programa Tecendo o Futuro.
Tenho guardado até hoje recordações maravilhosas dos educadores e dos
colegas de turma. Na época tinha 16 anos e a Monte Azul foi essencial na
conquista do meu primeiro emprego como Jovem Aprendiz, em uma empresa multinacional parceira.
Passados dois anos, reencontro a Monte Azul para uma oportunidade de trabalho na área de Relações Institucionais. Uma das minhas principais tarefas
era fazer a visita monitorada, apresentando os projetos às pessoas interessadas. Sempre fui muito tímida e nunca tinha me imaginado fazendo esse
tipo de tarefa. Quando dei por mim, estava descendo e subindo as vielas da
comunidade, falando para grupos de até 50 pessoas.
Durante seis anos como colaboradora da instituição trabalhei também no
financeiro, no Jardim de Infância Sonho de Luz, participei de comissões e,
assim, pude ter contato com pessoas de diversas áreas e funções. Conheci
pessoas incríveis e aprendi muito com elas (imaginem o privilégio de trabalhar ao lado da Dona Ute e da Dona Renate!), criei laços de amizades que vou
levar para o resto da vida. Me formei como pessoa e a Monte Azul passou a
ser uma Família.
Neste percurso a organização foi, também, palco do meu encontro com o
Roberto, do programa Raízes Culturais. Nos conhecemos e começamos a namorar. Quando descobrimos que estávamos grávidos, não tivemos dúvidas
de que gostaríamos que nosso filho nascesse na Casa Angela, afinal esse programa também faz parte da Família.
A cada encontro de pré-natal, como pais de primeira viagem, fomos reafirmando a confiança no programa e a certeza de que o Derek nasceria nesta
“Casa” - o nome não poderia ser outro - Casa Angela.
Derek nasceu às 05 horas 11 minutos do dia 22 de fevereiro de 2019, amparado pelo pai e pela avó, em um trabalho de parto de quase quatro horas,
com direito a posição de cócoras, gritos a cada contração, amamentação na
primeira hora de vida e muito, MUITO respeito, segurança e amor!
Só tenho a agradecer por poder fazer parte dessa família Monte Azul e por
ter me proporcionado tantos momentos especiais. Vida longa a este lugar
de Encontros!”.
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Programa jovem aprendiz é uma iniciativa federal que visa promover a inclusão
social e profissional de adolescentes e jovens. Em 2019, inseriu 26 jovens no primeiro
emprego.

casa angela é uma Casa de Parto que
oferece assistência humanizada ao parto
natural, em ambiente seguro, acolhedor e
respeitoso. Referência na assistência humanizada ao parto, a Casa Ângela segue recomendações da Organização Mundial de
Saúde e do Ministério da Saúde. Em 2019,
realizou 411 partos.
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Roberto Krust, coordenador do programa Raízes Culturais Monte Azul, companheiro de Dayse e pai do Derek.
“Minha história com a Monte Azul começou em 2011, quando entrei como assistente de produção e passei a cuidar de muitas coisas no Centro Cultural - da
manutenção dos equipamentos de iluminação e som até a produção dos eventos. Nessa fase conheci a história da organização, comecei a participar das festas, das integrações, das reuniões de quinta, entre outras ações que a Monte
Azul promovia. Participei do Projeto Mainumby por um ano, e realizei oficinas
de artes no Tecendo o Futuro.
Em 2014, agora já muito envolvido, mudei de assistente de produção a coordenador da área do Raízes Culturais. A partir daí passei a estar na vida da A.
C. Monte Azul com um outro olhar, a participar de decisões, discutir e poder
estar envolvido em questões sérias, profundas e de planejamento institucional.
Foi nesse período, também, que me fortaleci ainda mais como coordenador:
passei a olhar a questão cultural dentro e fora da organização, a estruturar e
cuidar ainda mais da área, a buscar mais parceiros e propor outros eventos,
oficinas e ações, a incentivar e dar espaço para todos que queiram somar no
espaço, a potencializar nossas forças e a caminhar com o pé firme na realidade, captando ideias, recursos, editais, prêmios e tudo que seja saudável para
nosso Centro Cultural.
Foi na Associação Comunitária Monte Azul que tive a sorte de conhecer a Dayse, da área de Relações Institucionais. Passamos a namorar e, em 2019, descobrimos que estávamos grávidos do Derek. Foi uma alegria muito grande
para nós, porque desde o início tínhamos o desejo de que nosso primeiro filho
nascesse de parto natural e que fosse na Casa Angela, uma casa de parto que
desenvolve um trabalho de muita importância para a região. Foi lá que tivemos o privilégio de ter nosso filho. Fomos muito bem acolhidos e orientados,
e atestamos que a Casa Angela é um lugar de referência quando o assunto é
maternidade e humanização.
Atualmente eu sigo colaborando, acreditando e lutando por uma sociedade
melhor junto com a A. C. Monte Azul. Em todo esse processo que estou vivendo
eu só evoluo como ser humano, aprendendo a todo instante com pessoas maravilhosas. Sou extremamente grato a tudo que este lugar mágico, humano e
fraterno proporcionou pra mim”.
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mainumby é uma formação continuada
de educadores comunitários, desenvolvida pela Associação Comunitária Monte
Azul, com base na Pedagogia Waldorf. Sua
metodologia contribui para que cada participante conquiste seu conhecimento por
meio de aulas conceituais, dinâmicas em
grupo, atividades práticas e artísticas. Em
2019, o projeto realizou 18 palestras.

Programa Raízes Culturais desenvolve no Centro Cultural Monte Azul, atividades de arte, cultura e educação, possibilitando à comunidade local e da região, o
acesso a shows e espetáculos de música,
teatro e dança e exposições de artes visuais. Além disso, oferece diversas oficinas artísticas e culturais.
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Susana Castro, moradora da comunidade Monte Azul.
“Cheguei na Monte Azul em maio. Eu estava desempregada e precisava muito arrumar um canto para minhas filhas não ficarem soltas. Letícia, minha
filha mais velha, hoje com 17 anos, já havia feito aula de música aqui, aí eu
falei com a Tammy, coordenadora da Escola de Música, e ela conseguiu vaga
para a Lívia, de 7 anos. A Larissa, que tem 8, consegui colocar no Centro Cultural. O Thiago, professor de música, ficava muito surpreso, porque a Lívia
sabia sentar direitinho, pegar no violino, e depois de dois meses de aula ela
já fez uma apresentação pra gente, foi muito emocionante. Ela andava muito emotiva porque o pai tinha ficado em Uberlândia, e eu tinha vindo morar com elas aqui. Então, batia aquela falta do pai, a saudade... Aí o Thiago
chamou ela, mostrou uma música, e ela conseguiu pegar muito rápido. “Eu
aprendi uma música, mamãe, eu estou tão feliz, é um sentimento que eu não
sei explicar!” - ela falou isso chorando. Ela cresceu, sabe?! Espiritualmente, foi
um avanço muito grande para a Lívia.
A Letícia era uma menina muito agitada, agressiva, e a música também fez
muita transformação na vida dela. Imagine que o primeiro instrumento que
aprendeu era o violoncelo! Aquele instrumento enorme, a menina pequena
e ela dizia: “mamãe, eu trouxe isso para casa”. Eu falava: “não vai tocar aqui
não, não tem espaço, não cabe!” E ela respondia: “não mãe, eu vou tocar
sim...”. Ela tocou bastante tempo, depois foi para o violino e tocou até um
solo no Teatro Municipal de Uberlândia! Foi muito incrível!
A Larissa tem TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade),
então a gente tenta oferecer bastante esporte para ela desenvolver, para ver
se ela dorme mais, porque ela não dorme bem. Ela precisa de um lugar mais
calmo, precisa se concentrar e a capoeira também tem isso, né?! A concentração. Aqui ela faz a capoeira, e agora também a Escola de Música.
Eu fui atendida pela Monte Azul desde a creche. Eu falo para a Tammy: “O
que eu puder ajudar, você me avisa”, porque a Escola de Música tem uma história muito importante na minha vida. O Tio Mário foi meu professor de aula
de flauta, a Tia Renate era nossa professora de canto, a gente tinha o coral
das crianças aqui. É muito legal mesmo, muito lindo!
A música transforma, e para mim transformou bastante. Aprendi muito aqui
e fico feliz de poder oferecer isso pras minhas filhas, hoje”.
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Escola de Música do Núcleo Monte Azul
oferece aulas – individuais e em grupo – de
violino, viola, violoncelo e contrabaixo para
crianças e jovens de 9 a 21 anos. Em 2019,
atendeu 70 participantes.

Pontinho de Cultura

, a quadra e
No
outros espaços da comunidade Monte Azul
acolhem crianças e adolescentes com atividades recreativas e culturais. O atendimento
acontece na semana, no período da noite, e
aos sábados pela manhã. O principal objetivo
é oferecer uma opção de lazer e um espaço
de convivência saudável no horário posterior
ao da escola e das atividades desenvolvidas
no Núcleo Monte Azul. Em 2019, o projeto
atendeu 72 crianças e adolescentes.

Programa Infância Querida proporciona a formação básica de crianças de 0 a
6 anos, abrangendo os três aspectos fundamentais do ser humano, na visão da Antroposofia: o pensar, o sentir e o querer.
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construção de pontes
que produzam encontros
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O trabalho social desenvolvido pela Associação Comunitária Monte Azul estimula o encontro, a convivência e
o crescimento de pessoas de diferentes classes sociais, culturas e países. A construção de pontes que possibilitem encontros e aprendizados é parte fundamental do trabalho de desenvolvimento integral.
Conheça, a seguir, alguns dos principais resultados obtidos por área da organização durante o ano de 2019.

educação
A Associação Comunitária Monte Azul compreende que educação e
saúde caminham juntas. A educação cura, higieniza, harmoniza, traz
saúde para o indivíduo como um todo. A área de educação busca 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, Terapia Social, Pedagogia Social e Pedagogia Curativa. Em 2019,
a área atendeu 388 pessoas.
Imagem do Programa Infância Querida.

Infância Querida
Descrição: o Programa Infância Querida proporciona a formação básica de crianças de 0 a 6 anos, abrangendo os três
aspectos fundamentais do ser humano, na visão da Antroposofia: o pensar, o sentir e o querer. Oferece um ambiente de
aconchego e conforto, favorável à aprendizagem, que é promovida por meio da livre imitação, do movimento corporal e
da fantasia.
Total de atendimentos em 2019: 388 alunos, com idade de 0 a 6 anos.
Características do público atendido: 55% do sexo feminino, 45% do sexo masculino.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo | Parceiros Institucionais.
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Escola de Resiliência
Descrição: uma escola com Currículo Waldorf em meio à natureza da periferia da Zona Sul de São Paulo. Essa é a Escola de
Resiliência, que oferece gratuitamente o Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), em período integral, para crianças de 7 a 12
anos, tendo a Pedagogia Waldorf como base.
Total de atendimentos em 2019: 149 alunos atendidos pela Associação Pedagógica Rudolf Steiner
Parceiro Mantenedor: Associação Pedagógica Rudolf Steiner | Parceiros Institucionais.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Os programas na área da Assistência Social contribuem para a proteção
e inclusão social e para o fortalecimento e preservação de vínculos familiares e comunitários. Possuem uma abordagem educativa, com fundamentos na Pedagogia Waldorf, Educação Terapêutica, Terapia Social,
Pedagogia Social e Pedagogia Curativa. Em 2019, o total de atendimentos desta área foi de 988 pessoas.
Imagem do Programa Caminhando Juntos.

Nossa Ciranda
Descrição: o Programa Nossa Ciranda atende crianças e adolescentes de 7 a 14 anos com atividades artísticas e recreativas,
oferecidas no contraturno escolar, de modo a complementar o ensino formal e contribuir para a inserção, permanência e
frequência do aluno na escola.
Total de atendimentos em 2019: 582 crianças e adolescentes.
Características do público atendido: 59% do sexo feminino, 41% do sexo masculino.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Mesa Brasil - Sesc Campo Limpo.

Escola de Música
Descrição: a Escola de Música do Núcleo Monte Azul oferece aulas individuais e em grupo de violino, viola, violoncelo e
contrabaixo para crianças e jovens de 9 a 21 anos. Os alunos também podem participar do Coral, da Orquestra Infantojuvenil e da Camerata Monte Azul, que realizam apresentações dentro e fora da Associação.
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Total de atendimentos em 2019: 70 crianças e
adolescentes.
Características do público atendido: 52% do
sexo feminino, 48% do sexo masculino.
Parceiros financiadores: Kindermissionswerk “die
Sternsinger” | Una Capital | Omini Trade Brasil | Fundação BNP Paribás - Dream up | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Mesa Brasil - Sesc Campo Limpo.

Tecendo o Futuro
Descrição: contribui para que jovens e adultos ampliem seus conhecimentos e habilidades para o mercado de trabalho.
Promove o desenvolvimento da autonomia fortalecendo seu querer no mundo de forma consciente e responsável.
Total de atendimentos em 2019: 230 pessoas.
Características do público atendido: jovens e adultos de 15 a 59 anos, da comunidade Monte Azul, bairro Jardim Horizonte Azul e arredores.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Senai.

Jovem Aprendiz
Descrição: a Associação Comunitária Monte Azul atua como entidade formadora de jovens de 14 a 23 anos para o Programa Jovem Aprendiz, iniciativa federal que visa promover a inclusão social e profissional de adolescentes e jovens. Além
de oferecer formação em cursos de Prática Administrativa e Assistente Administrativo, também estabelece parcerias com
empresas e realiza o encaminhamento e acompanhamento dos jovens. Esse acompanhamento dos aprendizes em suas
primeiras experiências profissionais é feito juntamente com os responsáveis diretos pelos jovens nas empresas parceiras,
favorecendo, assim, um desenvolvimento profissional orientado por diferentes olhares.
Total de atendimentos em 2019: 26 adolescentes e jovens contratados por empresas parceiras, sendo 58% do sexo masculino e 42% do sexo feminino.
Parceiros financiadores: ICMVS Empreendimentos e Participações Ltda | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: 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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Caminhando Juntos
Descrição: orientados pelo princípio da Educação Terapêutica e Terapia Social, o programa atende jovens com deficiência
leve e moderada. Apóia o desenvolvimento individual, social e comunitário e orienta as famílias no acesso aos seus direitos.
Total de atendimentos em 2019: 80 jovens e adultos, sendo 62% do sexo masculino e 38% do sexo feminino.
Características do público atendido: adolescentes com idade a partir de 15 anos.
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Instituto Olga Kos | Coletivo Dedo Verde | Fórum de Inclusão do M’Boi Mirim | Mesa Brasil - Sesc Campo
Limpo.

saúde
saúde integral
A Medicina ampliada pela Antroposofia praticada na Associação Comunitária Monte Azul é de característica humanista e enxerga o Ser Humano
na sua totalidade. Entende o corpo como um instrumento da alma e do
espírito. Considera o contexto biográfico do paciente, no qual doenças
podem ser motivadas por uma desarmonia que parte do aspecto físico,
anímico ou espiritual. Trabalha a cura como um processo de desenvolvimento, através de tratamentos individualizados, complementados
por trabalho de prevenção e educação em saúde. As ações realizadas
em 2019 na área da saúde integral totalizam 29.215 atendimentos.
Imagem do Ambulatório Médico Terapêutico.

Casa Angela
Descrição: Centro de Parto Humanizado com atendimento integrado de atenção ao pré-natal, parto, pós-parto e à saúde
do bebê no primeiro ano de vida. Oferece cursos, palestras e oficinas, e também apoio à amamentação, além de manter um
posto de coleta de leite materno. Seu modelo de assistência humanizada segue recomendações da Organização Mundial
de Saúde e do Ministério da Saúde e está alinhado a estratégias globais e políticas públicas federais que visam diminuir
as altas taxas de mortalidade materna e neonatal; diminuir o excesso de cesarianas e a violação dos direitos da mulher no
parto; e melhorar os indicadores nacionais de saúde materna e infantil.
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Total de atendimentos em 2019: 18.280, incluindo 411 partos, consultas
de pré-natal, atendimentos no pós-parto, orientação e apoio à amamentação, terapias complementares, grupos de preparação para parto e pós-parto, consulta para inserção de DIU, entre outros.
Características do público atendido: 32% de mulheres, bebês e famílias
em situação de vulnerabilidade social; 18% são mães adolescentes (idade
entre 12 e 19 anos).
Parceiros financiadores: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de
SP | Womanity Foundation | Kindermissionswerk | SAGST | Instituto Mahle |
Instituto Arredondar | City University | Parceiros Institucionais
Outros parceiros: Bela Gil | Anna Göbel | Mãe na Roda | TV Cultura | Boa
Hora Nascer | Bianca Tozato | Fábricas de Cultura | Empoderar mães e pais,
favorecer a amamentação | Materna em Canto | UNINOVE | UNASP | Escola
de Enfermagem da USP | Panamedical | ABMA.

Ambulatório Médico Terapêutico
Descrição: proporciona o acesso da população de baixa renda e público em geral ao atendimento e aos recursos médico-terapêuticos da medicina antroposófica. Oferece ampla possibilidade de consultas, terapias e aconselhamento biográfico,
tais como Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, Terapia
artística, Massagem rítmica, Euritmia curativa, entre outras.
Total de atendimentos em 2019: 10.935 atendimentos médicos, terapêuticos e de enfermagem.
Características: 64% dos atendimentos com valor comunitário de consulta, 24% com atendimento gratuito e 12% com
pagamento de valor integral. 37,6% do público atendido é composto por crianças, 15,17% por adolescentes e 47,23% por
adultos.
Parceiros financiadores: Instituto Mahle | ICMVS Empreendimentos e Participações Ltda | Spykman Foundation | Christophorus Stiftung | Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Laboratório Lima de Moraes | Dr. Carlos Alberto Alarcón Adorno | Weleda da Rua da Fraternidade | Farmácia Sirimim.
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saúde e políticas públicas
Com o objetivo de transformar a saúde do território, a Associação Comunitária Monte Azul foi convidada a atuar, desde 2001, com o Programa Estratégia Saúde da Família. A semelhança do trabalho que já vinha
sendo realizado para atender à comunidade local foi fator determinante para fortalecer a parceria.
Imagem do Estratégia Saúde da Família.

Estratégia Saúde da Família
Descrição: oferece assistência à saúde para a população do distrito Jardim São Luís. Atua com prevenção e promoção de
saúde, assim como tratamento de doenças em diversas condições clínicas e sociais. Responsável pela gestão de 15 equipamentos de saúde. A Associação Comunitária Monte Azul gerencia 12 Unidades Básicas de Saúde, 4 AMAs, 1 EMAD - Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar, 1 PAI - Programa Acompanhante de Idoso, 1 SADT Serviço de Apoio Diagnóstico e
1 CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial Modalidade II.
Total de atendimentos em 2019: 2.416.122.
Características do público atendido: território de abrangência da Estratégia Saúde da Família é de 24,7 km2, com população de 270.240 pessoas, distribuídas em 84.308 famílias.

cultura
A Associação Comunitária Monte Azul acredita na cultura como alimento da alma, que vem da raiz; e na arte como necessidade do ser humano
e parte de seu desenvolvimento integral. O acesso à cultura e à arte é
fundamental para o desenvolvimento individual e comunitário e para
a formação de cidadãos conscientes e criativos. Por isso, atividades culturais e artísticas fazem parte da programação da Associação desde sua
fundação, proporcionando às comunidades o reconhecimento e a valorização de suas raízes culturais e promovendo a ampliação do repertório cultural. Em 2019, a área atuou diretamente com 8.580 pessoas.
Imagem do Circo Ponte das Estrelas.
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Raízes Culturais
Descrição: promove diversas oficinas culturais e
mostras de teatro, dança e música. Busca, por meio
da arte, o desenvolvimento de diversas formas de
expressão.
Total de participantes das oficinas fixas 2019:
180.
Características do público atendido: o público é
composto prioritariamente por adolescentes, jovens e adultos a partir de 14 anos, moradores dos
bairros Jardim Monte Azul, Jardim São Luís, Campo
Limpo e Capão Redondo. O pouco acesso à produção cultural da cidade e a condição socioeconômica desfavorecida são
aspectos em comum em relação ao perfil dos participantes.
Parceiros financiadores: Secretaria Estadual de Cultura - Prêmio Pontos de Cultura | Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Coletivo Forró em Cena | Coletivo Samba Rock Cultural | Grupo TEMA | Coletivo Freestyle | Artistas voluntários | Bloco do Beco | Hip Hop no Monte | Artistas da região | SESC Campo Limpo | Cia Terra Nova | Grupo Tema | Cia
Opa de Circo | Cia Urbana Kbrasil de Teatro | Cia Vumbora-la de Teatro | Cia A Jaca Est de teatro | Projeto Teatral Poéticas do
Desmonte.

Pontinho de Cultura
Descrição: programa cultural educativo que se vale da quadra e outros espaços da comunidade Monte Azul para acolher
crianças e adolescentes com atividades recreativas e culturais. O atendimento acontece na semana no período da noite
e aos sábados pela manhã. O principal objetivo é oferecer uma opção de lazer e um espaço de convivência saudável no
horário posterior ao da escola e das atividades desenvolvidas no Núcleo Monte Azul.
Total de atendimentos em 2019: 72 crianças e adolescentes.
Características do público atendido: 40% do sexo feminino, 60% do sexo masculino.
Parceiros financiadores: Aumund Foundation | Parceiros Institucionais.

Bibliotecas
Descrição: oferece o acesso à cultura e informação por meio da leitura. Dá apoio às crianças nas diversas tarefas escolares
e pesquisas. Promove a contação de histórias e pequenas atividades recreativas.
Parceiros financiadores: Parceiros Institucionais.
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meio ambiente
A maneira como o Homem se percebe diante do restante da Natureza
constitui um dos principais pilares sobre os quais ele constrói sua interação com meio ambiente. A iminência da saturação da capacidade da
Terra de manter a vida, propiciada, entre outros aspectos, pelo antropocentrismo consolidado historicamente na cultura Ocidental e propagado por grande parte do planeta, lança à Educação contemporânea
o desafio de encontrar e guarnecer, propostas de formação humana
coerentes com uma visão biocêntrica de mundo. A Pedagogia Waldorf
fundamenta-se no conhecimento do ser humano e de sua relação com
o meio segundo a Antroposofia. A Antroposofia (também criada por
Rudolf Steiner) se anuncia como uma Ciência, mais abrangente que a
Ciência Natural (por considerar os âmbitos físico e espiritual) e considera que o Homem, como síntese da Natureza em estado elevado, têm
responsabilidades, e não prerrogativas, diante dela.
Imagem do Programa Horta Educativa.

Horta Educativa
Descrição: crianças, jovens e adultos vivenciam ciclos produtivos da natureza, através do cultivo e o processo de germinação, a colheita, o preparo e o momento de utilizar um recurso ou saborear um alimento. Experimenta-se o equilíbrio entre
o trabalho humano e a reconexão com a natureza. Em uma atmosfera de calor e amor, oferece atividades relacionadas ao
fazer com sentido que promovam o fortalecimento da vontade individual, o desenvolvimento da criatividade e a sensibilidade artística e contribuem para a consciência ambiental, planetária e de si, onde se é possível reaprender a amar a Terra e
o Universo por meio de vivências práticas, artísticas e conceituais com os elementos da Natureza.
Total de atendimentos em 2019: 1.000 pessoas.
Características do público atendido: 60% são crianças, 40% são jovens e adultos.
Parceiros financiadores: ICMVS Empreendimentos e Participações Ltda. | SAGST | Instituto Mahle | Parceiros Institucionais.
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DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
A Associação Comunitária Monte Azul acredita que a
sustentabilidade de uma organização começa na sustentabilidade de cada profissional. Por isso, desenvolve
ações com o objetivo de 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.
Imagem do Fórum de Iniciativas Social Brasil - Monte Azul 40
Anos.

Humanização
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. Tem como meta criar forças positivas no mundo com olhar
especial para os jovens.
Total de atividades realizadas em 2019: 31.
Características do público atendido: a maior parte dos participantes dessa atividade realizada em 2019 atuam como
Agentes Comunitários de Saúde.
Parceiros financiadores: FEFIG | Parceiros Institucionais.

Edições Monte Azul
Descrição: as edições Monte Azul visam contribuir para o apoio de demais organizações e impulsos de transformações
sociais a partir da experiencia da associação e de temas correlacionados.
Atividades realizadas: vendas de mais de 2.000 livros - Reedições do livro: “Aprendo a andar, aprendendo a confiar”
- Renate Keller; Diagramação do livreto Poemas para reedição em 2020; Preparação do livreto “Uma conversa sobre
Antroposofia” para 2020. Promove venda de livros, camisetas e bonecas waldorf.
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Escola Oficina Social
Descrição: é o caminho de desenvolvimento de todas as pessoas ligadas à associação. Atua com o Currículo Social para que o
colaborador possa se ampliar nos aspectos profissional, social e
cultural. Busca um olhar individual sem perder o aspecto comunitário.
Total de atividades realizadas em 2019: 536 oficinas.
Características do público atendido: são cerca de 200 colaboradores que participam ativamente.
Parceiros financiadores: Parceiros Institucionais.
Outros parceiros: Awaju Poty | Steffen Hartman, Maria e Svetovlav Karparov | Sociedade Antroposófica | Daniela e Georg
Ehrenwinkler do MetalGeorg | Aurum Som.

Relações Internacionais - Voluntariado
Descrição: com o objetivo de criar pontes, a área de Relações Internacionais cuida prioritariamente do voluntariado estrangeiro. Pretende contribuir e aprender, e para tanto todos são inseridos e acompanhados no trabalho diário, criando
possibilidade de ampliar sua visão de mundo e contribuir para uma transformação social.
Total de atendimentos em 2019: 19 voluntários.
Parceiros financiadores: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. | Parceiros Institucionais.

Monte Azul International e.V.
Descrição: associação fundada na Alemanha por antigos voluntários. Reúne-se anualmente para fortalecer o espírito e a
chama da Monte Azul. Promovem diversas atividades, tanto para divulgar o trabalho como para mobilizar recursos.
Total de voluntários: 80 pessoas.
Parceiros financiadores: Mahle Stiftung | Helixor Stiftung | Hauser Stiftung.
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NUPEC Casa Angela
Descrição: visa dar um enfoque acadêmico para as pesquisas relacionadas ao tema do parto humanizado. O objetivo é
fortalecer a discussão para garantir os direitos junto a políticas públicas.
Total de atividades realizadas em 2019: 860.
Parceiros financiadores: SAGST | Parceiros Institucionais.

Relações Institucionais
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.
Dados referentes a 2019: 75 doadores Pessoa Física no Brasil | 193 doadores Nota Fiscal Paulista | 19 doadores Pessoa
Jurídica no Brasil | 240 doadores estrangeiros Pessoa Física | 4 parceiros Institucionais | 35 padrinhos estrangeiros.
Outros parceiros: Cacau Show.
Parceiros institucionais: Acacia Fonds Für Entwicklungszusammenarbeit | Clube Transatlântico | Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. | Fundação Kondor | ICMVS Empreendimentos e Participação Ltda | Instituto Paripassu | Zukunftsstiftung Entwicklung | Doadores Pessoa Física.
Parceiros de apoio: Adigo Desenvolvimento | Fabiana Mello Coaching, Consultoria e Treinamento | Gesto Jóia | Index |
Instituto Economia Viva.
Outros parceiros: Instituto Itaú Social - Comunidade, Presente! / Cacau Show.

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.
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“Três anos de atividades com as crianças no quintal. Começamos a lutar por verba, palavra
nova pra gente... Eis que chegou uma carta de um desconhecido oferecendo doação para
construirmos uma escola. Anos depois soubemos a origem do dinheiro: Johannes era um
garoto que morava ao lado de uma fábrica de baterias. Aos 3 anos, encontrou e bebeu o
conteúdo de um recipiente que estava na janela da fábrica. Era soda cáustica. Ele enfrentou
cirurgias e passou por muito sofrimento. Faleceu com 9. Recebeu uma grande indenização e
pediu que o dinheiro fosse destinado a crianças pobres e animais em risco de extinção. Essa
é a origem dos recursos da primeira Escolinha da Associação Comunitária Monte Azul.”
Ute Craemer, Transformar é Possível, 2008
Qual é o propósito que cada um vem realizar no mundo? Há algo que é fácil de se fazer, é fluído, e
que às vezes nem damos tanto valor. Demanda esforço que desgasta e alimenta ao mesmo tempo. Nessa fluidez é onde se encontram os nossos talentos.
A inquietação nos move, impulsiona, faz com que busquemos entender qual é o propósito. O
talento nos traz a forma de como realizar, nos permite atuar no mundo com força, coragem e
confiança.
Quando esse atuar no mundo se volta para a sociedade, oferecemos o que recebemos como
dom (talento) para o outro. É onde mora a doação (do Latim DONARE, “dar um presente”). É nesse
propósito que se encontra algo que está além do físico e do psíquico e quer se desenvolver, em
TODOS!
O menino atuou profundamente na realidade ao transformar a indenização em oportunidade.
Um gesto com a pureza de uma criança e a sabedoria de um rei que impulsionou a vida de muitos
indivíduos. São gestos assim, conectados por um propósito, que buscamos e encontramos em
cada um de nossos parceiros. Juntos, seguimos transformando vidas.
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1%
2%

Investimento por Áreas de Atuação

11%

Saúde Integral*
Assistência Social
Educação
Meio Ambiente
Cultura

35%
23%

Desenvolvimento Organizacional

Total

R$ 5.346.439,95
R$ 4.312.676,07
R$ 3.611.794,43
R$ 343.267,01
R$ 243.684,03
R$ 1.693.235,56
R$ 15.551.097,05

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

28%

Origem dos Recursos
Parcerias Públicas

R$ 10.413.993,00

Doações Corporativas

R$ 1.775.161,99

Doações Individuais

R$ 1.428.636,00

63%
11%
9%

Leis de Incentivo e Premiações

R$ 981.346,00

Venda de Produtos e Serviços

R$ 739.188,00

Nota Fiscal Paulista

R$ 185.011,00

Receitas financeiras e outras receitas

R$ 489.471,00

3%

Voluntariado

R$ 432.293,00

3%

Total

6%
4%
1%

R$ 16.445.099,99
4%

R$0

R$2.500.000

R$5.000.000

R$7.500.000 R$10.000.000

4% 1%

Destino dos Recursos

4%

Recursos Humanos
Alimentação

6%

Despesas Administrativas e Gerais

9%

Aquisições, Manutenção e Reparos

72%

Serviços
Pedagógico / Atendimento
Despesas Financeiras
Total
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R$ 11.198.123,34
R$ 1.347.169,74
R$ 880.337,50
R$ 701.612,85
R$ 663.284,79
R$ 643.924,41
R$ 116.644,42
R$ 15.551.097,05
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Origem das Receitas Saúde
e Parcerias Públicas (ESF)
Subvenções e parcerias públicas
(Governos Federal e Municipal)
Receitas financeiras e outras receitas
Total

99%

R$ 129.835.419,91
R$ 424.944,41

1%

R$ 130.260.363,32
R$0

R$50.000.000

R$100.000.000

Destino das Receitas Saúde
e Parcerias Públicas (ESF)

4%1% 1%

5%

89%

Recursos Humanos
R$ 115.907.872,95
Despesas Administrativas e Gerais R$ 7.308.714,90
Despesas com atendimento
R$ 4.736.324,69
Manutenção e Reparos
R$ 1.882.168,93
Despesas Financeiras e tributárias
R$ 425.281,85
Total despesas
R$ 130.260.363,32
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O nosso desejo para 2020 é Paz. Paz no maior sentido que a palavra possa expressar. Não inércia,
mas uma Paz ativa. Por este motivo, o tema Cultura de Paz vai permear todas as integrações da
Associação Comunitária Monte Azul.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, “Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência, e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas causas”. Perante tantos desafios que
surgem na época atual, buscamos atuar a partir da construção de diálogos baseado em nossos
valores.
Da mesma forma que trabalhamos internamente com nossos colaboradores e voluntários, estendemos o diálogo amoroso com os moradores de nossas comunidades, com as crianças e adolescentes dos nossos programas e projetos, assim como com as famílias. Procuramos o diálogo
igualmente com nossos parceiros, sejam eles do setor público ou privado. Não, nem sempre é
fácil. É um trabalho interno árduo de desenvolvimento contínuo para ampliar cada vez mais a
consciência e adquirir maturidade emocional para lidar com as diferenças. Nosso alimento é a
ciência espiritual, através da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina e terapias ampliadas pela antroposofia, da pedagogia curativa, da arte e da música.
Por esse motivo, queremos fortalecer cada vez mais a Escola Oficina Social, que tem como lema
aprender trabalhando e trabalhar aprendendo. Por meio de encontros semanais de cada área de
trabalho, cursos, capacitações, oficinas e palestras, trazemos conteúdos e vivências importantes
para o desenvolvimento dos colaboradores. Acreditamos que se fortalecermos o nosso propósito,
com certeza irradiaremos uma arte social, buscando a paz que tanto almejamos.

Conselho de Desenvolvimento Estratégico
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DOAÇÃO RECORRENTE
Apoios mensais, trimestrais ou semestrais de indivíduos ou empresas que contribuem com um gesto
de confiança e de forma contínua com a causa da organização. Recebemos doações via boleto, transferência bancária ou cartão de crédito. Mais informações: 11 5853-8080 I 11 95341-3075 (whatsapp) I
monteazul@monteazul.org.br

DOAÇÃO PONTUAL
É possível apoiar a Monte Azul por meio de doação pontual de qualquer valor fazendo uma transferência ou depósito em nossa conta bancária ou por meio do botão “DOAR” (pelo PagSeguro) em
nosso site: www.monteazul.org e colaborar com a nossa causa e a realização de nossos projetos. As
contribuições nos permitem a continuidade do trabalho para as comunidades nas áreas de educação,
assistência social, saúde, cultura e meio ambiente.
Você pode fazer sua doação pontual ou recorrente 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

DOAÇÃO DA NOTA FISCAL PAULISTA - PESSOA FÍSICA
Se você mora no Estado de São Paulo, você pode doar seus cupons fiscais de compras habituais, por
meio do Programa da Nota Fiscal Paulista. Vamos receber os créditos da porcentagem de ICMS das
notas fiscais doadas e o valor da compra irá gerar cupons para o doador concorrer a sorteios. Se você
participa 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. Para
saber mais: 11 5853-8080 I 11 95341-3075 (whatsapp) I monteazul@monteazul.org.br
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DOAÇÃO pelo imposto de renda
Direcione parte do valor de seu IR para projetos incentivados.
Veja a seguir o passo a passo para doar:
– Pessoa Física: Se você faz a declaração do IRPF no modelo completo, você pode destinar até 6%
do Imposto de Renda para projetos da Associação Comunitária Monte Azul aprovados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A doação pode ser efetuada até o dia 30
de junho de 2020.
– Pessoa Jurídica: Se sua empresa faz a declaração do IRPJ pelo lucro real, ela pode destinar até 1%
do Imposto de Renda (aplicável sobre o valor devido à alíquota de 15%) para projetos da Associação
Comunitária Monte Azul aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA. A doação deve ser efetuada até o dia 31/12 do ano corrente.

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
Endereço: Rua Vitalina Grassmann, 290 – Jardim Monte Azul.

voluntariado
Desde sua fundação, a Associação conta com voluntários para concretizar sua missão. A Monte Azul
recebe brasileiros e estrangeiros interessados em viver uma experiência de trabalho social e contribuir
com a causa do desenvolvimento do ser humano.
Contato: 11 5852-8080 | voluntariado@monteazul.org.br | international@monteazul.org.br
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