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2020 voou
Quando penso que há um ano atrás os idosos pouco se
interessavam pelo mundo virtual e não tinham familiaridade com
quase nenhum aparelho e hoje ganho este presente de São João
da idosa Lindalva, após participar de uma bela comemoração
virtual, meu coração arde em calor e se enche de flor!
Os desafios têm sido imensos, mas a resiliência e a capacidade
de reinvenção e ressignificação da Vida pelas pessoas idosas,
em sua dimensão maior, ficam aqui evidentes.
Hoje, próximos a completar 15 anos de existência, dou uma
olhadela na missão da Associação, criada em nossos tempos
primordiais, em 2006:
AMADURECER é RE-CONHECER a VIDA!
Assim é!
Cordialmente
Mônica Rosales
Diretora presidente

Desenho realizado
durante a celebração
Junina. Artista:
Lindalva Luiza
Fernandes de Lima, 66
anos, desde 2018 na
São Joaquim
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Zulmira Ana da Conceição, 74 anos
"Sentimos que não estamos sozinhos, aprendi a entrar nas reuniões virtuais
e sempre estamos encontrando as pessoas e fazendo atividades deliciosas.
Aprendo muito, recebo informações importantes e posso contar minhas
histórias de vida, me sinto valorizada. Se não fosse a Associação, nem consigo
imaginar como eu estaria agora".

Inclusão Digital na
Envelhescência
Março de 2020 chegou com o temor da COVID-19. Atravessar um
momento histórico não é fácil para ninguém, imagina para quem vive
a segunda metade da vida? Rotina completamente alterada,
limitações severas por ser grupo de risco, precisar se comunicar por
meio de uma parafernália eletrônica que não se tem a menor
intimidade e nem poder fazer atividades na Associação onde estava
habituada(o) a frequentar.
Nós da Associação São Joaquim agimos rápido e um comitê de
crise foi instaurado em março. Se as dificuldades impostas pela
concentração de renda e pelo avançar da idade já estavam colocadas,
com o contexto de pandemia elas se tornaram gritantes.
O atendimento psicológico e o apoio emergencial deram suporte às
necessidades básicas para assim podermos cuidar da socialização e da
fundamental inclusão digital a favor da manutenção da qualidade de
vida de nossas(os) atendidas(os).
A pouca ou nenhuma familiaridade com tecnologia digital foi o grande
obstáculo que ainda estamos atravessando. Fora isso, a qualidade
da internet muitas vezes não ajuda, além de identificarmos um grupo
de aproximadamente 10 pessoas que não tinham conexão em casa
nem mesmo telefone celular.
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Estratégias de
enfrentamento
Em primeiro
Com as primeira necessidades atendidas com cestas básicas e apoio psicológico,
foi implementada uma agenda de atividades incluindo as síncronas
(videoconferências) e as assíncronas (vídeos). Um grupo se adaptou mais
rapidamente às tecnologias, outro foi identificado para participar das Oficinas
de Inclusão Digital com o voluntário Bento Lira e um terceiro grupo recebeu apoio
individualizado até ganhar alguma autonomia. Foram realizadas pesquisas com as(os)
usuárias(os) para ultrapassarem os desafios. Com isso, realizamos, entre outras
ações, empréstimo de seis aparelhos e chips de internet. Ao fim de 2020, a maioria
das pessoas idosas conquistaram novas habilidades e hoje podem participar
das atividades e celebrações.

Ninguém solta a mão de ninguém!
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Conselho, funcionários(as) e voluntários(as) se uniram na estratégia e na ação,
no trabalho e na sustentação do campo emocional. Usuárias(os) receberam apoio,
se apoiaram mutuamente e também deram força para a equipe. Um movimento
que revelou a força e a integração desta comunidade que em 2021 completa 15
anos de existência.
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Manutenção da Vida
Na guerra contra o invisível, nossa primeira
função foi cuidar para que nossas(os)
atendidas(os) tivessem o básico na garantia
da subsistência.
Algumas iniciativas se uniram e se apoiaram
mutuamente: ONG Banco de Alimentos,
Programa Mesa Brasil , Semente Oré,
Movimento MulherAção, Orgânico Solidário
e Oca Escola Cultural. Recebemos doações
de pessoas físicas por meio da Campanha
Rede Solidariedade 60+ e da Campanha
Te Cuido Aldeia, em parceria com a Oca
Escola Cultural.
Para nós é muito importante a qualidade
do alimento doado. Além das cestas básicas,
foram doadas verduras orgânicas como
parte do cuidado com a dignidade
e o desenvolvimento integral do ser humano.

A nossa ajuda emergencial disponibilizou:

1.271 cestas orgânicas

823

5.400 ovos 1.400 máscaras
272 álcool em gel

861

cestas
básicas

kits
higiene

350 kits homeopáticos de medicina preventiva

Essência
Para além da possibilidade de conviver, fazer exercícios,
aprender e se divertir, as pessoas idosas são hoje mais aptas
a dialogarem com o mundo cada vez mais digitalizado e virtual.
Com as conquistas, elas agradecem a possibilidade de vivenciar
o sentimento de PERTENCIMENTO, dádiva que a vitalidade
comunitária confere às pessoas que fazem parte
da Associação São Joaquim.

Missão

Visão

Valorizar, por
meio da
convivência
criativa, a
história e o
desenvolvimento
de cada ser
humano.

Amadurecer é
reconhecer a
Vida

Valores
Cuidado
Respeito
Amorosidade
Transparência
Alegria
Criatividade
Espiritualidade

Resumidamente

Fundada em 2006, a Associação São
Joaquim de Apoio à Maturidade é uma
organização sem fins lucrativos que
atua pelo envelhecimento digno e pleno
de sentido, pela valorização e pela
garantia de direitos das pessoas idosas.

Atendemos 320 idosas(os), sendo sua
imensa maioria mulheres (96%), idosas
de Carapicuíba-SP, município da periferia
da Zona Oeste de SP, sendo a segunda
cidade mais populosa da região e a quarta
maior densidade populacional do Brasil.

Em um momento histórico em que
a população brasileira envelhece a cada
ano, este trabalho é essencial para evitar
o isolamento e outros riscos sociais. Em
vez de se tornarem um peso para o
Estado e para as famílias, as pessoas
longevas atendidas podem compartilhar
sua sabedoria, exercer sua cidadania e
atuar como força integradora no meio em
que vivem.

Ou seja, apenas em outros três municípios
do país há concentração de habitantes
maior do que em nossa cidade periférica.
Apesar de possuir a segunda maior
população da região, seu PIB per capita
é o mais baixo dentre as oito cidades
da Zona Oeste da Grande SP e apenas
o 565º num total de 645 cidades
no estado de SP.

Fotografia de impacto

Aldeia de Carapicuíba data de 1580 e está entre as 12 aldeias fundadas pelo Padre Anchieta.

De geografia acidentada, aqui convivem
comunidades e população idosa com
sérios problemas de acessibilidade,
exclusão e vulnerabilidade social,
expostos a diversos indicadores de risco
sociais e de saúde, representando um
verdadeiro desafio, quando se trata
de implementar, ordenar e qualificar
políticas públicas. Neste contexto, as
famílias dos bairros atendidos encontram
desafios importantes para cuidar das
pessoas idosas, bem como para garantir
os seus direitos, sendo recorrentes
os casos de negligência, isolamento
e de violência.

O projeto é realizado no município de
Carapicuíba-SP, sendo os principais bairros
e vilas atendidas: Aldeia, Jardim Marilu,
Parque Santa Tereza, Santa Brigida, Vila
Dirce, 40 Casas, Jardim Lice e Jardim
Leonor.
O nosso Município de Carapicuíba está
entre as doze aldeias fundadas pelo Pe.
José de Anchieta, por volta de 1580, data
da fundação da Aldeia de Carapicuíba,
patrimônio histórico do estado e tombada
pelo CONDEPHAT.

Carapicuíba integra os 39 municípios da região
metropolitana de São Paulo e localiza-se na região
oeste da metrópole. Segundo dados do IBGE de 2010,
a sua população é de 369.584 habitantes que residem
em uma área de 34,546 Km2, o que representa alta
densidade demográfica (10.698,32 hab/km2). Seu PIB
está entre os 8 mais baixos do estado..
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"Nenhum vento é favorável se o navegante não sabe para onde quer ir"
Fernando Pessoa

Objetivos gerais
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01

Prevenir situações de risco social como o isolamento, prestando serviços
de apoio socioassistencial, promovendo a convivência virtual e o fortalecimento
de vínculos;

02

Oportunizar o envelhecimento com autonomia, desenvolvimento e valorização,

03
04

prevenindo a dependência e a institucionalização;
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e deveres, incentivar
o exercício da cidadania e o protagonismo na garantia de seus direitos
e cumprimento de seus deveres;
Oferecer espaço de encontro (virtual durante a pandemia) entre os usuários
e com as famílias, entre outros públicos, favorecendo a troca de experiências
e a valorização mútua entre pessoas de diferentes idades (intergeracional);

05

Prover informações sobre os benefícios e serviços socioassistenciais, bem
como apoiar o acesso a eles, fortalecendo a rede de proteção de assistência social;

06

Prover informações sobre serviços setoriais, como saúde, cultura, transporte,
apoiando os usuários a usufruírem os seus direitos bem como a participarem
dos Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos do segmento;
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Oportunizar uma frequência regular em atividades virtuais e presenciais (quando
as condições sanitárias permitirem) artísticas, culturais, esportivas e de lazer,
objetivando a socialização, valorização, o desenvolvimento de novas habilidades
pessoais e sociais, a troca de conhecimentos, melhora da disposição,
da motivação, da autoestima e do bem-estar;

08

Contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável por meio
do aumento da frequência de atividades físicas, gerando vivacidade
e entusiasmo não só ao corpo físico, mas também à mente;
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Oferecer oportunidades para que possam desenvolver habilidades e capacidades
sociais, artísticas e cognitivas, promovendo a convivência e fortalecendo
a cidadania, autoestima e a autoconfiança;

10

Propiciar vivências que valorizem as experiências e histórias de vida, criar espaços
onde os usuários compartilhem suas memórias, abrindo espaço para aprender, ouvir
e refletir, podendo assim viver o presente de forma valorizada
e motivada.

Atividades, Serviços,
Programas e Projetos:
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Mutirão da horta - fevereiro 2020

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
A socialização, a manutenção da autonomia, o acesso à direitos
promovem a melhora da autoestima e o exercício da cidadania, o
que resulta em mais qualidade de vida das pessoas idosas atendidas
e indiretamente de suas famílias.
Trata-se do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Método e Resiliência

A

metodologia visa o
desenvolvimento integral do Ser
Humano - cabeça (pensar), coração
(sentir) e mãos (agir) - por meio
da convivência criativa e
do fortalecimento dos vínculos.
É fundamentada na imagem
antroposófica do Ser humano
e inspirada na Salutogênese (forças
que geram saúde).
No Centro de Convivência são
oferecidas atividades físicas,
manuais, artísticas, cognitivas,
de socialização e de
autoconhecimento para pessoas
idosas e vulneráveis.

A

lém das atividades regulares
semanais, o planejamento inclui
o calendário anual de celebrações,
apresentações artísticas, palestras
e passeios, que no ano de 2020
foram realizadas em sua maioria
de forma virtual e por
acompanhamento individual para
os que não têm acesso digital.
O programa incluiu
o apoio emergencial, com
distribuição de cestas básicas,
alimentos frescos e itens de higiene
e suporte psicossocial.
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Foi assim:
As atividades planejadas para
o Programa em 2020 foram
executadas normalmente
até meados de março. Depois,
a maioria das atividades foram
realizadas em ambientes virtuais.
Parte das atividades,
principalmente físicas, foram
divulgadas de forma aberta
nas redes sociais para benefício
de toda a comunidade.
O atendimento foi adaptado para a
exigência do isolamento social
e abaixo estão as estratégias
traçadas no Plano de Gestão
da Crise, elaboradas pela equipe
de Desenvolvimento Institucional
e implementadas a partir
de 16 de março de 2020:
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Oficinas oferecidas por semana

10

97

Profissionais envolvidos na
totalidade do ano

Voluntários promovendo oficinas virtuais

ATIVIDADES REALIZADAS:

1) PLANTÃO TELEFÔNICO:
.
Atendimento de demandas por
telefone institucional de segunda
a sexta. Inclui ligações realizadas
para acompanhar os casos mais
vulneráveis ou dos que não têm
acesso digital. Atendimento
e encaminhamento das demandas
individuais, psicológicas ou sociais
e de ajuda para acesso digital.
Orientação para acesso e garantia
de direitos registrados em planilha.
2) ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO:
Identificadas pelo Plantão
telefônico, atendimento
individualizado para pessoas
que mais necessitam
de acompanhamento.
.

3) ATIVIDADES DIÁRIAS,
EVENTOS E INFORMAÇÃO:

Grupo de Whatsapp com 260
usuárias(os) que têm acesso
digital direto (ou por meio de
familiares), onde foram
passadas diariamente
informações confiáveis e
atividades diárias elaboradas
pelos colaboradores e
voluntários em vídeos, lives e
outras mídias, mantendo a
oferta de atividades e
orientação.

Agenda da hora:
Encontros virtuais

Usamos as plataformas Zoom,
Live do Facebook e Ligações
em grupo pelo WhatsApp
para realizar as atividades

Terças :

Segundas :

8h30: Ginástica
10h: Cantoria

9h: Contos e Memórias

10h30: Autocuidado

10h: Oficina da Palavra

15h: Tecido e Criatividade

15h: Teatro

17h: Inclusão Digital

Quartas :
11h:Cidadania
14h: Oficina de Arte
16h: Roda de Conversa
16h: Ginástica adaptada
17h: Novo Mundo

Quintas :
8h30: Ginástica
10h: Música
17h: Grupo Homens

Sextas :
11h: Terapia comunitária
15h: Live Musical
17h: Novo Mundo
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Eventos especiais e celebrações:
Antes das Águas de Março:

Nos dias 4 e 5 de janeiro de 2020,
o grupo Folia de Reis se apresentou
no SESC Pinheiros.
.

Nos dias 1 e 8 de fevereiro o grupo
da horta se reuniu com famílias
e comunidade em mutirão.

No dia 19 de fevereiro, a(o)s usuárias(os)
participaram do carnaval em parceria
com outras Ongs, realizado na
Associação Santa Terezinha, além
de uma apresentação carnavalesca
multigeracional na Kolping Santa Rita.
Ainda em fevereiro foi realizada a feitura
da decoração do Almoço DÁDIVAS, onde
as(os) usuárias(os) transformaram
plástico em arte decorativa. No dia 28
aconteceu a palestra de boas vindas, com
acordos de convívio e informações sobre
o ano, seguida de comemoração de
aniversariantes do mês.
No dia 6 de março foi realizada palestra
sobre o Dia da Mulher, abordando a
prevenção da violência e empoderamento
feminino a partir de exemplos de
mulheres que fazem a diferença,
conhecidas pelas(os) usuárias(os).
O evento contou com depoimentos
dos presentes, que puderam compartilhar
seus conhecimentos e experiências.

O passeio do mês de fevereiro foi
no teatro do Sesc Belenzinho,
onde um grupo de assististas(os)
foram parte da platéia da peça
Dorotheia.

No Reino Digital
A retomada das

celebrações foi realizada
em 26/06 via Zoom.
A Festa Junina Virtual,
com a presença de mais
de 70 famílias teve bingo
e como prêmio um
aquecedor doado para
a Associação. Dança,
música e diversão para
iniciar a nova era digital.

No dia 27/07 foi realizada por videoconferência a Comemoração do Dia
dos Avós, com a participação dos netos, em gincana contendo perguntas
divertidas que visavam o fortalecimento de vínculos e a valorização
das pessoas idosas.
“o atendimento psicológico e o acompanhamento
da equipe por telefone, e também o contato com as
amigas da Associação, estão sendo muito
importantes para passar por este momento difícil”
Neiva Bernardes, 68 anos

Dia de Museu
Nos meses de Agosto e Setembro a
Associação São Joaquim foi convidada
a participar de visitas online ao Museu
do Futebol. Foram quatro duplas de
usuárias(os), acompanhados por um ou dois
voluntários, recebidos sempre muito bem
por duas pessoas do museu, que faziam
uma enquete inicial e individual, buscando
assuntos de interesse de cada pessoa que
participaria da visita. Na reunião seguinte,
contavam suas experiências ao mesmo
tempo que aprendiam a usar mais um
aplicativo para fazer reuniões, o Google Meet.

Bingo!
No dia 2 de Outubro foi realizada a
comemoração do Dia Internacional
da Pessoa Idosa. A professora Heloisa
garantiu boa música, os usuários José
Vieira e Margarida cantaram. No Bingo,
quem ganhou o climatizador foi a Rute
e a Cleusa levou o kit higiene de
produtos naturais doado pela Aura
e Pele. Contamos com mais de 70
famílias presentes.

Sempre Música
No dia 9 de Outubro
participamos da organização,
divulgação
e presença das(os)
atendidas(os) na live musical
do Conselho Municipal Idoso
Carapicuíba (CMIC) pelo Dia
Internacional
da Pessoa Idosa.
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Eleonora Sampaio Caselato,
voluntária que também acompanhou a
atividade no Museu do Futebol

“Gostaria de visitar o museu,
assim que puder sair de casa"

Dádivas:

Comida Viva, encontro de gerações
e solidariedade

24

O evento Dádivas foi inicialmente planejado para
acontecer no Sky Hall em Pinheiros, dia 28 de março
de 2020 e precisou ser adiado diante da necessidade
de isolamento social neste período. As idealizadoras
Mônica Rosales e Regina Helou, reinventaram o
evento que passou a ser o Dádivas na sua casa,
realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto.
O almoço beneficente reuniu uma aquarela de sabores
inusitados que foram entregues nas casas do
apoiadores e feitos com produtos orgânicos pelos
chefs Neka Mena Barreto, Tatiana Cardoso (Moinho de
Pedra) Shanti (Condessa), Claudia Matos (Slowfood),
Nininha Lacombe (Ayurweda) e Martin Casilli (Sky
Hall).
O encontro precisou ser on-line, no entanto o calor do
mestre de cerimônias Wellington Nogueira (Doutores
da Alegria) e a troca de conhecimento entre os chefs
garantiram que as dádivas se espalhassem ainda mais
nas 2 lives realizadas com pessoas de diferentes
idades. Até o Maurício de Sousa estava lá e
presenteou a Associação São Joaquim com as
personagens Seu Jorge e Dona Joana, representantes
idosos nos quadrinhos. Agradecemos imensamente as
Dádivas de cada pessoa que esteve conosco!

Taça GIVING BACK beneficia pessoas idosas
A golfista Victoria Alimonda Lovelady, que jogou nas
Olimpíadas pelo Brasil, em visita por aqui criou a Taça GIVING
BACK, um torneio realizado no São Fernando Golf Clube que
mobilizou 24 participantes.
Levaram a taça Tony Becker e Lili Ramenzoni, além da alegria
de doarem pela causa da pessoa idosa!

"A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação."
Peter Marshal

Dia de doar

As personagens Joana e Jorge,
foram criadas por Maurício de
Souza, em homenagem à
Associação São Joaquim no evento
Dádivas 2020

O Dia de Doar é uma grande
campanha para promover a Cultura
de Doação no mundo e integra
o movimento #Giving Tuesday
que acontece sempre na primeira
terça-feira depois do Dia de Ação
de Graças (ou da BlackFriday,
se você preferir).
Em 2020, fizemos a ação “Une
Gerações” que somou com a
Associação Comunitária Micael –
ACOMI, que aposta na educação
para fazer a diferença na vida
de crianças de baixa renda na zona
oeste. A campanha teve apoio
e divulgação do Instituto Maurício
de Souza.

Natal e
segundo setênio
No dia 9 de dezembro foi realizada
a celebração de Natal e do
aniversário de 14 anos da
Associação São Joaquim. Foi
um Encontro virtual e acolhedor
com a presença da Luciana
Pinheiro, que trouxe o tema
"Preparando a Manjedoura".
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Celebração para quem foi

Tão natural como nascer e tão mais desafiador.
Por lidar com a finitude da vida, fazemos ritos de passagem para
nossas(os) atendidas(os) todos os anos. Em 2020 o rito aconteceu, no dia
30/10, de forma virtual e apresentando um maior número de finados, já
que atendemos o grupo de risco bastante vulnerável à Covid-19. Nos
últimos 10 anos, a média de óbitos era de 6 por ano. Desde o início da
Pandemia, faleceram 18 atendidas(os). Nossa imensa gratidão pelos
momentos vividos de aprendizagem, alegria e trocas.
Que a “Paz-agem” seja plena e tranquila para quem foi
e para quem fica.

Adjaci Golçanves do Nascimento

Izabel de Souza Santos Petri

Alcebiades Belanda

Jesus Pereira

Aparecida Maria Biscola

Joaquina Machado Souza

Benedito Pereira dos Santos

Luzia Rodrigues Palma

Dalva Ferreira de Alencar

Maria Eunice da Costa

Edvalda Santos Gomes

Maria Jose Sebastião

Elvanda Rocha Praça

Maria Luiza Assis

Eva Maria da Silva

Rosa Ferreira

Ivanildo Gomes

Vicente Rosa Lourenço

"Um homem propõe-se a tarefa de desenhar um mundo.
Ao longo do ano povoa um espaço com imagens de
províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de mares,
de ilhas, de peixes, de habitação, de astros, de cavalos,
de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que este
paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto"
Jorge Luis Borges

Números do ano

357,5

horas de
atendimentos
individuais

572

308

sessões
de psicologia

orientações sociais

312

Pessoas idosas na
lista de espera

17.732

atendimentos
gerais

Formas de Acesso

Para que possamos atender aos pedidos de atendimento,
utilizamos alguns caminhos:
Encaminhamentos dos CRAS (Centro de Referência a Assistência
Social) - Maria Margarida Clemente de Oliveira
Encaminhamento CREAS (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social)
Demanda espontânea
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Nosso pessoal
Entre funcionárias(os), prestadores de serviços e
voluntárias(os) somamos 96 pessoas com o propósito de
tornar a vida na maturidade mais viva, leve, valiosa e
prazerosa. Nosso agradecimento a este time que não recuou
mesmo precisando se recolher.

Funcionárias(os)
Antonio Inácio Correia - Recepção / Caseiro
Claudia Regina Ferreira de Sousa - Gestora
Cristina Teixeira de Almeida - Assistente social
Débora Cristina Severo Nery - Assistente Financeiro
Heloiza Helena de Lucca - Professora de música
Fabiana Maria de Oliveira - Professora de Atividade Física
Lia Nasser Marques - Orientadora Social e Assessora de
Comunicação
Maria Paula Machado - Professora de Atividade Física
Marinalva Perreira - Serviços gerais
Simone Spadafora - Gestão de Casos/ Especialista em
Gerontologia

Colaboradora
Barbara S. Nogueira - Gestora de casos/ Psicóloga

Diretoria e Conselho
Diretoria:

Conselho Deliberativo

Diretora Presidente:
Mônica Rosales
Diretora Vice Presidente:
Simone Spadafora
Diretora Administrativa

Barbara S. Nogueira
Claudia Cabanis Johnsen
Eleonora Sampaio Caselato
Maria Aparecida Maroti
Maria Lúcia D’Andrea de
Andrade

Tania Cristina Santos Matos

Conselho Fiscal:
Delano Marques
Luciana Cesar Leo
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Voluntariado
Pessoas voluntárias que se mobilizam e investem seu tempo, sinônimo imediato de
Vida, à nossa causa. Por aqui nosso profundo agradecimento:

Voluntárias(os) antes e durante a
Pandemia
Ana Lúcia Torello
Ana Luiza Pereira da Silva
Bento Lira
Claudia Irene Coenemberg Passalacqua
Claudia Johnsen
Daniela Terracini
Eleonora Sampaio Caselato
Eliane Brunelli
Etel Kublikowski
Fernanda de Cássia Rodrigues Pimenta
Fernanda Rivitti
Geni Viana Pirani
Helena Maria dos Santos Escudeiro
Helena Maria Marchiolli
Iracema de Souza Costa
Isaura Maria de Oliveira
Ivanilde de Jesus Costa da Silva
Jose Carlos Ferrigno
Karina Corrales Nunes Dabarian
Leticia Pak
Luis Vicente Romero
Margarida Januária da Silva
Maria Aparecida de Souza dos Santos
Maria de Lourde Gomes
Maria José Marinho Alves
Maria Lucia D' Andreia de Andrade
Maria Lúcia Rezende Simonsen
Milene Rodrigues Albuquerque
Mônica Rosales
Neide Aparecida Pija
Omara Losangeles Masson
Regina Luisa Barossi
Sergio Frug
Severina da Conceição Miranda
Silvia Correa
Silvia Fuller
Tania Cristina Santos Matos
Vilma Helena Alves

Voluntárias(os) antes da Pandemia
Alma Rosales
Ana Lúcia Torello
Ana Maria Ricci Pegoretti
Angélica Bruckner
Aparecida Imaculada C.de Moura
Claudia Johnsen
Cristiane Rodrigues Carvalho
Eliane Brunelli
Elisabeth Fatima Meira
Ivanilde de Jesus Costa da Silva
Jean Ellen Karrey
Jerôncio Silva de Souza
José do Espirito Santos
José Geraldo Pegoretti
Juliana Tiemi Matushita
Lélia Tanso Barbosa
Leonel Rosales
Marcelo Frederico Dittmar
Marcia Coelho Ungaretti
Margarida Houf de Andrade
Margarida Januaria da Silva
Marina Pascon
Maria Aparecida Damas da Silva
Maria de Fatima Almeida
Maria Roberta Lapetina Ribeiro Gomes
Mariane Candido do Prado
Mark Myers
Marluci Maria da Conceição da Silva
Marta Mursa
Monica S. Silva de Palacios
Nicole Odenheimer Trevisan
Paula Gil Dias Leite
Rachel Hoshino
Renata Ferraz do Amaral
Roberta Paula Ferreira Garcia
Sabine Antonialle A. vergamini
Sabrina Tavares Maria da Silva
Severino da Silva Lino
Silvia Alves Prado de Araújo
Sonia Maria Touro Szego
Soraia Neder Miranda
Sueli Maria da Silva Pacheco
Vera Lucia Mercussi
Wilma Zeviani Vendrame

O que
plantamos

1. Redução das ocorrências de
situações de vulnerabilidade social.
2.Diminuição da sensação
de solidão que pode ser causada pelo
isolamento social necessário no
período.

3. Redução e prevenção
de situações de agravos
na condição física e emocional
devido ao isolamento social.
4. Ampliação do acesso
aos direitos e a serviços
socioassistenciais e setoriais.

O que colhemos
Fortalecimento e ampliação de vínculos.
Oportunidade de desenvolvimento de talentos e a realização
de sonhos.
Promoção e estimulação da autonomia e a participação cidadã.
Melhora de bem-estar físico, de dores musculares e articulares,
além de mais disposição e do bom humor.
Oportunizar a troca e aquisição de conhecimentos.
Minimizar o isolamento e a depressão
Promoção de autonomia.
Contribuição à longevidade com valorização das pessoas idosas
Contribuição para a o acesso a serviços e a garantia de direitos das
pessoas idosas do município.
Inclusão digital aos maiores de 60 anos.
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Recursos Financeiros
A mobilização de recursos foi tão desafiadora quanto o ano de 2020.
Com planejamento, determinação, parceria e fé (Sim. Contamos com ela),
conseguimos fechar o ano positivamente.

Entradas:

NOTA FISCAL PAULISTA : R$ 219.071,29
ESTACIONAMENTO SHOPPING SP MARKET : R$ 77.631,00
PROJETOS : R$ 84.666,12
RECURSO PÚBLICO : R$ 201.122,64
EVENTOS /VENDAS DE PRODUTOS : R$ 116.108,10
LOCAÇÃO : R$ 19.200,00
CAMPANHA SOLIDARIEDADE/ DIA DOAR : R$ 31.688,04
CAMPANHA ADOTE A CAUSA : R$ 12.604,00
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA : R$ 150.259,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO : R$ 37.073,28
EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA) : R$ 261.488,04

TOTAL DE ENTRADAS
R$ 1.210.912,23

TOTAL DE
R$ 1.210.912,23
Outras Doações
Trabalho voluntario: 66.104,77
Doações em produtos: 87.908,41
Isenção fiscal CEBAS: 151.763,10

Recursos Financeiros
Saídas:

SERVIÇOS DE TERCEIROS : R$ 62.445,69
CONSTRUÇÃO E REFORMA : R$ 11.756,57
COMUNICAÇÃO : R$ 24.924,56
RECURSOS HUMANOS : R$ 740.440,86
MANUTENÇÃO : R$ 13.070,58
TRANSPORTE : R$ 16.608,57
GASTOS COM EVENTOS : R$ 91.507,22
GASTOS COM OFICINAS : R$ 7.260,41
ALIMENTAÇÃO : R$ 6.662,90
MATERIAL DE CONSUMO : R$ 4.310,37
TAXAS E IMPOSTOS : R$ 17.129,65
DESPESAS DIVERSAS : R$ 4.458,74

TOTAL DE SAÍDAS
R$ 1.000.576,12

Rede de apoio
A nossa rede de apoio sempre foi fundamental para mantermos nossos serviços. No ano
de 2020 se fez ainda mais necessária. Agradecemos profundamente a cada empresa,
instituição, órgão público e pessoas que se sensibilizam com a nossa causa.

Empresas Patrocinadoras:
Grupo São Joaquim
Shopping SP Market
Enel SP - Luz Solidária
Instituto Credit Suisse
Maturi Jobs
Allen & Overy Brasil
Amend Cosméticos
BSocial

Patrocinadores Dádivas
Parque Da Mônica
Instituto Maurício De Sousa
Cushman &Wakefield
Certek Construtora Ltda
Rosefield
Inylbra Industria E Comércio Ltda
Cietel Serviços Eletricos
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Destaques 2020

Rede de apoio
Empresas Parceiras
Organizações Sociais e Escolas parceiras
Jornal D’aqui
Site da Granja
Floral Joel Aleixo
Pizzaria Fazendinha
Donna Pizzaria
Quatro - Soluções para prevenção e
sustentabilidade
CVS Comércio de Alimentos
Poder Público e Conselhos
Governo Federal
Governo Estadual de São Paulo
Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria Assistência Social e Cidadania (SASC)
Conselho Municipal Idoso Carapicuíba (CMIC)
Conselho Municipal Assistência Social (CMAS)
Conselho Estadual Idoso (CEI/SP)
Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS II)

Adote Saúde
Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância
Associação Monte Azul
Associação Moradores do Condomínio Palos
Verdes
Banco de Alimentos
Colégio Agostinho
Colégio Rio Branco
Colégio Sidarta
Colégio Micael
Escola Tangará
Kolping Santa Rita
Movimento MulherAção
OCA Escola Cultural
Semente Oré
SOS Brasil Melhor
Transition Town Granja Viana

Institutos/outros
SESC Mesa Brasil - Osasco
Movimento Lab 60+
Portal do Envelhecimento

Comércios solidários que recolhem notas

A Festiva
A Perfumista
Amazônia Vital
Arezzo - Shopping Ibirapuera
Armazém do Nicolau
Belíssima Cosméticos e Bijuterias
Bem Cuidar
Bem Te Vi
Cacau Show - Supermercado Rossi
Center Carnes Economia da Santa Maria
CGMM Supermercado
Condessa Bristrô
Doce Companhia
Droga Life
Drogaria Central Vila Dirce
Escolhido Alimentos
Estilo Cão
Ferragens Duarte
Ferragens Duarte Material de Construção
Jandaia Pneus
João do Grão
Juliana Cosméticos
Kopenhagen - The Square
Lajes Jandaia
Lopesa Supermercados

Lotto Moda Comercial
Lucar Peças
Medina Casa do Norte
Mercadinho Dolores
Miragem
Mundo Verde
Nova Drogaria da Granja
Outlet Lingerie - The Square
Pitada de Tempero
Q Líquido - Espaço Granjardim
Restaurante Serafim
Restaurante Vendinha
S&A Elétrica e Hidráulica
Sacolão Saúde
Santa Lola
Santos Car Auto Peças
Sky Hall- Martin
Supermercado Carajás II
Supermercado Maristela
Supermercado Paraná Jandaia
Supermercado Rossi
Supermercado Três Irmãos
Village Construção
Vitta Organik Farmácia
Yogini
Zelia Mendes Souza
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Pessoas Físicas e generosas
Gente benevolente que doou, comprou e se engajou em nossas ações.

Adriana Braga
Adriana Genovesi
Adriana Gross
Adriana Sauma Keutenedjian
Aida Srur
Alessandro Vay
Amanda Rosales
Ana Elisa Rodrigues Bueno
Ana Maria Souza
Ana Paula A Menezes
Ana Paula Alcantara
Ana Paula El Jamal
Ana Paula Figueiredo
Ana Paula Lage
Ana Tereza de Souza Clemente
André Almeida
Andrea Bianchi Srur
Andrea Prates
Andrea Zarzur
Anna Carla R Krepel Goldberg
Anna Sousa Barros
Anna Sylvia Fonseca
Antonio Paulo Magalhães
Aparecida L A Penido
Aref Farkouh
Arthur Penido
Auristela Constantino

Barbara Nogueira
Beatriz de Paiva Rodrigues
Beatriz Spinola Castro
Beltrina Corte
Bento Jose P. Lira
Bruna Constantino
Camila Hemilli dos Santos Ramos
Camila Ramo
Camila Testa Stifelnan
Carine Leandro da Silva
Carlos Barretto
Carlos Luftalla
Carmem S. Badra A. Lima
Carmem Silvia Penido
Carmen Maradei
Carol e Matheus
Caroline Cavalheri
Cecilia Toselli
Celia Chapchap
Celia Cruz
Celina Lutfalla Chede
Celina Silva
Celso Moura
Christiane Zarif Zarzur
Cibele da Silva Fernandes
Cibele Gemelgo
Claudia Irene Lowenberg

Pessoas Físicas e generosas ll
Claudia Mattos
Cora Haidar
Cristiane Atui
Cristiano Gambogi
Cynthia Carneiro
Daniela Fiabane
Daniela Maluf Camasmie
Daniela Terracine
Delano Marques
Denise Chaves S. Schnyales
Denise Medauar
Dimas Cezar Ronquini
Donizete Novaes
Edna Maria Cesar Leo
Eduarda Penido Dalla Vecchia
Eduardo Figueiredo Faleiros
Eleonora Sampaio Caselato
Eliana Filipizzi
Eliana Najm
Elisangela Nascimento
Eloisa Sallum
Emerson Lima
Emilio Medauar
Estevan Sartoreli
Fábio Oliveira
Felipe Brandolli
Felipe Brescancini Raposo de Melo
Felipe Saurin
Fernanda Mascarim
Flávio Luftalla
Frederico Ming Azevedo
Gabriel Salvia
Giani Fonseca
Gladys Maluf Chamma
Gloria Regina Sorita
Helcio Raposo
Heloisa Reis
Hugo Pinto Neves
Hyng Mo Sung
Ilda Motta

Isabel Almeida
Isabel Cintra Franco Galvão
Isabel Correa de Almeida
Isabel Menezes
Isabela Maria Gomes de Menezes
Ivan Rollemberg
Jacqueline Szwarc
Joana Lee Ribeiro Mortari
João Pedro Rodrigues
José Carlos Ferrigno
Jose Gustavo Sarraf Nogueira
Joyce Pascowitch
Karen Maluf
Karina Furlani Costa
Leandro Martins
Leda Kalil
Leilah Maria V. Giannini
Leticia Penido
Leticia Trois de Oliveira
Lia Nasser
Ligia Shehtman
Liliane Cochiarrio
Linda Yazbek Rivitti
Lindaura Ambrosio
Lucia Penido
Luciana Boggio
Luciana Leo
Luciana Valério Arana Tranchesi
Luiz Campiglia
Luiz Fernando Marmo
Marcelo Beraldo
Marcelo Durazzo
Marcelo Fonseca
Marcelo Jaques Thalenberg
Marcia Regina Machado
Maria Alice Bertoline
Maria Alice Martins
Maria Aparecida Damas Da Silva
Maria da Graça Figueiredo
Maria da Luz Costa Jordão
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Pessoas Físicas e generosas lll
Maria de Fatima Rodrigues Belo
Maria de Melo Azevedo
Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz
Maria F R Belo
Maria Jose Rosolino
Maria José Teixeira Cardoso
Maria Lúcia
Maria Luisa Gines Safon
Marina Pechlivanis
Mario Sousa
Mark Gerald Myers
Marly Haddad Cury
Martha Viginia de Souza
Martin Cassili
Martin Poulsen Kessler
Mauricio de Sousa e família
Maximiliano Cavinati
Michele Akemy Tanaka
Michelle Caroline de Souza
Mônica Rosales
Myrian Cabral Torello Viera
Natalia Arão Bernardes
Neka M. Barreto
Nicole Trevisan
Nininha Lacombe
Nivea Pizzolito
Norma Burihan
Norma Haddad Uzum
Pablo Rosales
Paula Nahas
Paulo Sydow
Pedro Luis Reis Fernandes
Plinio Cutait
Rafaella Buffelin Davidson
Raquel Miralles
Regina Lucena
Renata Baracal Perez
Renata Issa Saad
Ricardo Araújo
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Ricardo Emilio Basola Maissa
Rita de Cassia Correa França
Rita Saruê
Roberta Paula Ferreira
Rogerio
Ruth G da Costa
Sandra Cutait
Sandra Gomes
Sandra Lutfalla Zarzur
Sandra Maria Taiar
Sergio de Resende
Shanti Marioto
Silvana Bussad Endres
Silvana Chedid Grieco
Silvia Maria V. Salgado
Silvia Nougalli Salmeron
Simone Abbud Ali Abdalla
Sonia Maria Balbo
Sonia Racy
Stela Hirata
Sueli Keila
Sula Nahas
Tania Cristina Santos Matos
Tania Paula De Andrade
Tariq Bussab
Tatiana Cardoso
Tatiana Jafet
Tomas Rosolino Amaral
Valeria Kamilos
Vanessa Castelotti
Vera Barretto
Vera Jereissati
Vera Lucia Medeiros Borges
Vicente Montano
Victor Vendramini
Victoria Alimonda Lovelady
Vidal Fernandes Jr.
Violeta Abi Ghosn
Vivian Samara
Wellington Nogueira

Cleusa Delfina, 72 anos
"O Grupo de Cidadania e Fortalecimento de Vínculos ajudou demais na época
das eleições, trazendo caminhos de pesquisas de candidatos e informações
sobre as funções e responsabilidade de prefeitos/as e vereadores/as".

Formas de contribuir
para que toda gente tenha um
belo entardecer
Se tudo der certo, o envelhecer chegará.
Em 2060 um quarto da população brasileira terá mais de 65
anos, conforme relatório do IBGE de 2019 e se faz necessário
o planejamento para “envelhescência” da população.
Com o avanço da medicina as pessoas vivem cada vez mais.
Com o passar das gerações, as pessoas têm cada vez menos
filhos. A população está envelhecendo e a sociedade precisa
se preparar.
Ao apoiar a São Joaquim você está olhando para o futuro
num planejamento responsável, coerente e acolhedor.
Vamos dar as mãos agora?

Doações diretas
Itaú
Agência 9892
Conta Corrente 02034-9
CNPJ: 08.423.734- 0001/95
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Pay Pal Presente
Faça sua doação pontual ou
recorrente pelo PayPal:
Clique AQUI

Para você um clique,
para nós, uma Nota!

O

recurso da doação de nota fiscal paulista
é responsável por 18% de nossa receita. O passo
a passo inicial demora cerca de 7 minutos, para
você que já é registrado no site da receita. Caso
não seja registrado, é bem simples. Clique no link
para acessar

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx

O site da nota fiscal não informa o nome dos doadores, após configurar a doação, caso queira receber
informações e agradecimentos, por favor nos avise pelo e-mail : saojoaquim@saojoaquim.org.br

Terminar para recomeçar
Nego-me a submeter-me ao medo
Que me tira a alegria de minha liberdade
Que não me deixa arriscar nada
Que me torna pequeno e mesquinho
Que me amarra
Que não me deixa ser direto e franco
Que me persegue
Que ocupa negativamente a minha imaginação
Que sempre pinta visões sombrias
No entanto não quero levantar barricadas por medo do medo
Eu quero viver, não quero encerrar-me
Não quero ser amigável por medo de ser sincero
Quero pisar firme porque estou seguro
E não para encobrir o medo
E quando me calo, quero fazê-lo por amor
E não por temer as consequências de minhas palavras
Não quero acreditar em algo só por medo de não acreditar
Não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto
Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável
Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim
Por medo de errar não quero me tornar inativo
Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro
no novo
Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de ser ignorado
Por convicção e amor quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer
Do medo quero arrancar o domínio de dá-lo ao amor
E quero crer no reino que existe em mim

Poema Rudolf Steiner

https://www.saojoaquim.org.br/
facebook.com/associacao.saojoaquim
youtube.com/saojoaquim
instagram.com/associacao.saojoaquim/
twitter.com/associacaoSJ

Associação São Joaquim de apoio à Maturidade
CNPJ: 08.423.734/0001-95
Endereço Estrada João Fasoli,701 - Jardim Marilu
Carapicuíba / CEP: 06343-000-SP
saojoaquim@saojoaquim.org.br
Tel: 55 11 4186 05 20

