Balanço Social de 20 anos
APRESENTAÇÃO
Em 2014 a Associação Comunitária Despertar completou 20 anos comemorando a
consolidação e o aprimoramento constante de um projeto que já beneficiou mais de 99.269
mil crianças, jovens e adultos das comunidades dos bairros paulistanos na zona sul de São
Paulo, Jardim Vilas Boas e Parque Dorotéia.
Apoiada na crença de que é possível contribuir para o desenvolvimento humano, a
Despertar realiza ações que geram oportunidades e dão condições para que as pessoas
estejam, de fato, preparadas, para as melhores escolhas.
As pessoas que concluíram um dos 49 cursos oferecidos pela Despertar não se
tornaram apenas cabeleireiros, eletricistas ou recreacionistas. Fizeram uma descoberta
valiosa para quem é parte de um grupo social em que menos da metade das pessoas não
conclui sequer o ensino fundamental: aprenderam a aprender.
O compromisso da Despertar se estende às famílias dos jovens, fator diferencial do
projeto. Desde sua fundação, capacitou 31.649 mil pessoas, realizou ações com foco em
geração de renda, valorização da cultura, do esporte e da cidadania.
Diante dessa trajetória de conquistas, é oportuno agradecer a todos os conselheiros,
diretores, apoiadores, parceiros, funcionários e voluntários pelo compromisso com a
instituição. Foi com o talento e o esforço de cada um que conseguimos o respeito e a
participação que deixa um saldo positivo nos vínculos estabelecidos com a comunidade.
Para o futuro, a Despertar espera se fortalecer ainda mais como um espaço para
criação de novas oportunidades, que enaltecerão cada vez mais o capital humano.
Milú Villela
Presidente e Fundadora da Associação Comunitária Despertar
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NOSSOS RESULTADOS
As ações realizadas pela Associação Comunitária Despertar em parceria com o poder
público, empresas ou pessoas físicas são desenvolvidas em dois espaços públicos localizados
nos bairros da zona sul de São Paulo, no Jardim Vilas Boas (Cidade Ademar) e no Parque
Dorotéia (Pedreira), e estão divididas pelos seguintes núcleos:
CENTRO PARA JUVENTUDE
Espaço onde se desenvolve a ação socioeducativa para iniciação profissional de
jovens, em complementação à formação educacional. Nesta oferta de alternativa, que visa
tirá-los da posição de vulnerabilidade pessoal e social na qual se encontram, o número de
participantes foi de:

6.593 adolescentes matriculados nos cursos do Centro para Juventude
Assistente Administrativo;
Atendimento ao cliente;
Auxiliar de logística;
Cabeleireiro/Manicure;
Despertar Digital Integrado (DDI);
Eletricista Instalador/Comandos Elétricos;
Informática, Manutenção e Redes;
Jardinagem;
Logística;
Recreacionista/ Brinquedista;
Serviços Administrativos;
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA
Com o objetivo de prevenir situações de risco, neste espaço são ofertadas atividades de
natureza socioeducativa, participativa e colaborativa que possam fortalecer a autoestima,
a noção de direitos e deveres e os vínculos sociocomunitários, bem como o desenvolvimento
de habilidades para ampliação da autonomia, inserção no mercado de trabalho e geração de
renda.
Ao perceber o esforço de pessoas da comunidade para superar condições adversas de
moradia, saúde, alimentação, emprego e transporte público, constatou-se que a raiz dos
problemas estava no analfabetismo. Pensando em alternativas a essa realidade, a Despertar
criou um programa de alfabetização para construir um saber libertador, significativo e que
pudesse transformar a condição de vida do aluno-trabalhador.
Em continuidade a esse trabalho, em 2005, formou-se um núcleo do Programa de
Educação de Jovens e Adultos por meio do Programa de Alfabetização e Inclusão (PAI),
hoje, Alfabetiza São Paulo, em parceria com o Instituto Tecnológico Diocesano (ITD).

24.700 adultos atendidos no Centro de Convivência
356 pessoas beneficiadas pelo Programa de Alfabetização e Inclusão
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
O Centro de Educação Infantil (CEI) Parque Dorotéia recebe crianças de zero a
quatro anos. Nele são construídas ações pedagógicas voltadas ao desenvolvimento das
capacidades intelectuais e cognitiva de cada criança conforme sua faixa etária. Com
atendimento em período integral, no CEI Despertar os cuidados, as brincadeiras e a
aprendizagem são orientadas para a construção de identidade e independência desde a
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infância. Tudo isso é realizado a partir de uma orientação socioconstrutivista cujo
propósito é trazer também ao adulto novas perspectivas a respeito da educação infantil.

1.700 crianças atendidas pelo Centro de Educação Infantil (CEI) Despertar
PROGRAMAÇÃO LITERÁRIA, CULTURAL, SOCIAL E
ESPORTIVA

 Atividades de leitura e escrita
Para sensibilizar e despertar a comunidade para os valores da cultura e
fortalecimento dos vínculos culturais locais por meio do diálogo, a Associação Comunitária
Despertar buscou o desenvolvimento de ações que pudessem proporcionar à criança, ao
adolescente e ao adulto oportunidades para a inclusão social por meio da ampliação do
universo cultural, artístico e literário.
Nesse sentido, a chegada das bibliotecas Sanae Kato Hasui, localizada na sede, e
Parque Dorotéia, no CEI, agregou novos valores às comunidades atendidas. Agora, eles
têm acesso a livros, indispensáveis para o autoconhecimento e para ampliação da leitura de
mundo, fatores decisivos para inspirar transformações e dar voz às idéias.

3.717usuários cadastrados nas bibliotecas
23.647 volumes no acervo
09 saraus
10 concursos de poesia

4

 Música e Dança
Com o intuito de gerar reflexões, entretenimento e aprendizado, foram criados ao
longo dos anos, vários programas na área cultural com o Projeto Charanga (percussão),
Projeto Diálogo Cultural, Projeto Oficinas Culturais, Projeto Livro Mania, Projeto
EducarSom (percussão e sopro) e Violão.
Em um desses programas, o Charanga, os jovens entraram em contato com a
percussão e a dança com foco na música e nos ritmos brasileiros. O grupo lançou em 2008 o
CD “Charanga Tá Chegando” e participou ainda de diversas turnês no Brasil e no exterior,
chegando a se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York.

694 participantes em projetos
55 apresentações do grupo Charanga
71 apresentações do Coral Despertar
02 apresentações de chorinho
01 CD gravado
04 apresentações de danças
11 concursos de música
01 concurso de dança folclórica
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 Comunicação social
Pensando em compartilhar conhecimento e experiências na web foi criado o blog
Biblioteca Sanae Kato Hasui (www.bibliotecadespertar.wordpress.com).
Após a implantação e o grande sucesso alcançado por esse blog, surgiu a ideia da
criação do blog institucional onde fosse possível promover o compartilhamento de
informações, notícias, novidades, bem como, exposição das atividades internas e externas
realizadas por todos da Despertar. Um espaço que possibilita a comunicação e
relacionamento através de conteúdos cronológicos frequentes, imediatos e atuais, tornando
possível uma interação por meio de comentários e opiniões. Assim foi criado o blog da
Despertar (http://despertar.org.br/blog/).
Além disso, o jornal da Associação Comunitária Despertar mobilizou os jovens que
buscavam uma forma rápida de comunicação. Para o desenvolvimento das edições, o grupo
contou com acompanhamento pedagógico e, nesse processo, foram desenvolvidas palestras
que tratavam de temas como família, sexualidade, drogas, trabalho, saúde, cidadania com o
objetivo de prover a todos de informações.

222.131 acessos ao site
59.449 acessos ao blog da Despertar
11.787 acessos ao blog da biblioteca
25 edições do jornal da Associação Comunitária Despertar
A comunidade atendida pela Despertar conta com um espaço de encontro para
informação e cultura onde participam de eventos e palestras necessárias ao fortalecimento
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da formação humana, cultural e educativa. Passeios e apresentações externas também
fazem parte da programação cultural da associação.

171 palestras

05 participações “Marcha contra a

68 oficinas

Violência”

05 sensibilizações

38 encontros de pais e alunos

04 apresentações “Café no OCA”

35 sessões de cinema

03 encontros de ex-alunos

26 multiplicações do “Projeto Criança é
Vida”

03 encontros de Jovens Empreendedores

20 apresentações de teatro

03 café da manhã com a comunidade

13 solenidades de formatura

02 seminários

11 bazares Despertar

02 feira do estudante

11 festas juninas

02 festa dos estados

08 exposições

02 mostra cultural

08 apresentações Projeto Livro Mania

01 workshop de grafite

08 apresentações Projeto EducarSom

01 apresentação sobre carnaval

06 semanas culturais

01 dinâmica para processo seletivo do curso

05 comemorações haloween

de “Cuidador de Idoso”

01 apresentação Projeto Oficinas Culturais
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02 visitas de “Os Gêmeos” para

01 passeio de avião “Projeto

interferência no muro da quadra de

Criança nas Nuvens”

esportes

02 passeios “Educação ao Ar Livre

229 visitas a exposições, museus,

- Tree House”

teatro, cinema, institutos, gravações

02 passeios à ONG Arte no Dique

de programas para televisão,

em Santos

aquários, eventos
 Atividades Esportivas
Acreditando no fortalecimento das relações interpessoais e físicas promovidas pelo
esporte, a Associação Comunitária Despertar recebe adolescentes e crianças a partir de
sete anos para as modalidades judô, futsal, vôlei, capoeira, xadrez. Por outro lado,
ginástica para mães, a prática oriental Lian Gong e exercícios de alongamento
conquistaram a simpatia dos adultos da comunidade.

2.321 inscritos em judô, futsal, vôlei, capoeira, xadrez
Participação em 43 campeonatos esportivos

1.522 inscritos nas modalidades oferecidas aos adultos
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Voluntariado
Para a consecução de sua missão a Associação Comunitária Despertar promove
ações contando com pessoas que abraçam o voluntariado com a determinação de construir
uma sociedade melhor, mais responsável e mais humana. Acompanhe os resultados dessas
ações solidárias:

2.749 consultas médicas

261 atendimentos à gestantes

1.641 consultas psicológicas

172 distribuições de enxovais

1.013 consultas odontológicas

138 consultas oftalmológicas

690 orientações jurídicas

40 atendimentos no Projeto Vacina
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atendimentos serviço social

Meio ambiente
A Despertar também se compromete com o meio ambiente, por isso investe em ações e
gestos que promovam a sustentabilidade e a cidadania planetária. Desse modo,
conscientiza todos que se envolvem com a associação para a responsabilidade com o meio
ambiente.
Para a Despertar assegurar uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma
que se preservem os interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo, se atendam às
necessidades das gerações atuais é uma questão imprescindível e que por isso mesmo é
prioridade em sua pauta de ações.
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Nessa conscientização para formarmos cidadãos críticos e preocupados com a
sustentabilidade e a cidadania planetária em suas dimensões sociais, econômicas e
ambientais promovemos:

480 horas de palestras e oficinas sobre temas como sustentabilidade e economia
solidária

894.335 Kg de material para reciclagem
302

litros de coleta de óleo

Empregabilidade
O Departamento de Empregabilidade tem por objetivo promover a inclusão dos
jovens no mercado de trabalho, além de conscientizar, sensibilizar e mobilizar empresas e a
sociedade no apoio às causas sociais.
Este trabalho denominado “Empregabilidade Social” busca parceria com empresas
oferecendo-lhes gratuitamente profissionais preparados para o trabalho e a oportunidade de
apoiar ações sociais. Essa iniciativa surgiu para atender as necessidades da comunidade e
do mercado de trabalho, que necessita cada vez mais de flexibilidade, rapidez e eficácia em
seus processos de recrutamento e seleção.

3.626 participantes cadastrados
973 profissionais contratados
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Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário implantado no âmbito do Plano de Inclusão Digital da
Prefeitura da Cidade de São Paulo aconteceu em parceria com a Associação Comunitária
Despertar com o objetivo de dar condições aos moradores da região de terem o direito de
exercer sua cidadania de 2ª a sábado utilizando o maior, melhor e mais rápido meio de
comunicação:- a internet, além dos cursos oferecidos aos:-

72.629 participantes cadastrados
736 cursos/oficinas ofertadas
5.383 participantes nos cursos
realizados

171.286 atendimentos
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Parceiros
· Associação Beneficente Escandinava Nordlyset
· Banco Itaú-Unibanco S/A
· Centro de Voluntariado de São Paulo
· Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM
· Cisco Systems Inc.
· Fundação Galetos
· Galloro & Associados
· Habib’s – Ricardo Jafet
· Instituto Faça Parte
· Instituto Itaú Cultural
· Instituto Tecnológico Diocesano (ITD)
· Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM)
· OdontoPrev
· Prefeitura da Cidade de São Paulo (SMADS; SMDHC – CMDCA/FUMCAD; SMPP)
· Raia & Cia Ltda. – Droga Raia
· Rainbow Idiomas
· SEBRAE-SP
· SENAC -SP
· SENAI-SP
· SESI-SP
· Sutaco
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Apoiadores
· Accenture do Brasil Ltda.
· Associação de Ensino Social Profissionalizante (ESPRO)
· Associação Tia Anita
· Banco Societé Generale Brasil
· Bernadette Peres
· British Airways
· Editora Saraiva
· Faculdade de Tecnologia (FUNDETEC)
· Faculdade Diadema
· Fiel S/A Móveis Equipamentos Indústria
· Fisk Idiomas
· Fundação EMPower
· Gastromotiva
· Grupo Abril
· Ind. de Modas Tricostyl Ltda.
· Instituto Criar de TV
· Instituto Faça Parte
· Itautec Philco
· Junior Santaella
· M’Officer – M. 5 Ind. E Com. Ltda.
· Maurício de Souza Produções
· Moacir Andrade Peres
· Nova América Têxtil
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· Projeto Esperança – Dow Química
· Quatsi
· Terra Networks Brasil S/A
· Todos pela Educação
· UBS Jardim Miriam II
· Universidade Anhembi Morumbi
· Universidade Bandeirante
· Universidade Paulista (UNIP)
· Universidade Presbiteriana Mackenzie (Design Possível)
· Wilson Mattos
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Equipe
 Diretoria
Diretora Presidente: Maria de Lourdes Egydio Villela
Diretora Vice-Presidente: Anna Maria Temóteo Pereira
Diretor Financeiro: Durval Borges Moraes
 Conselho Consultivo
Presidente: Rodolfo Henrique Fischer
Conselheiros: Carlos Geraldo Temóteo Pereira
José Alberto de Camargo
Marcelo Benchimol Saad
Otávio Yazbek
Ricardo Barreto Ferreira da Silva
Conselho Fiscal: Cezar Henrique Alves
Valéria Moraes Nunes Camargo
Walter Feltran

15

 Área técnica / Administrativa e Voluntários 2014
Eliane Barbosa De Brito
Adilson Alves Bandeira

Eliane Maria Pereira de Lima

Adriana Silvia Bezerra

Elisangela Cardozo Babolin

Alaide Alves de Araújo

Elisete Ernesto Ribeiro

Amauri Rodrigues Dias

Elizabete Antunes Perez

Ana Maria Camelo Campos

Elizete Martins da Silva

Antonio Gleidsson de Almeida

Erivaldo Racine de Souza

Benedito Rogério Santana

Esliane Martins Da Silva

Carmen Lucia Portuense

Fábio Lerosa Telles

Carmen Lucia Rodrigues Oliveira

Fernanda Maria De Barros

Célia Maria de Paschoal

Francisco Carlos Rhenius

Clara Cecília Pudles

Geraldo Stocco

Claudete Téofilo Da Silva

Gilberto de Oliveira Santana

Claudia Cristina Dos Santos

Gisele de Souza Menezes

Cleide Maria Mesquita e Andrade

Gisele Ferreira e Silva

Clemilda Silvino Silva Martins

Glausileide Cristina Lucia da Silva

Daniel Santos Oliveira

Imaculada Conceição Braz de Castro e Silva

Daniele da Silva

Ines Carmen Rossi

Edinalva Jesus Pessoa

Inês Correia da Silva

Edith Ramirez

Isabela Santos Bemvindo

Edna Domingas Galasso

Israel da Silva Diniz

Ednalva Alves Barbosa

Ivanira dos Prazeres Ribeiro Cunha

Edson Colombo Natal

Joandson Silva de Oliveira

Edvaldo Ferreira De Paula

Jonas Batista da Silva

Elaine Dos Anjos Cavalcante

Jonnathan Crystyan Matos de Alencar

Elaine Maria Grangeiro

José Barbosa da Silva

Elaine Yumi Ueno

José Lopes Sousa

Elba Correia Alcântara

José Lucar Vergilato
José Maria Padilha
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Josefa Evanise de Holanda

Maria de Brito da Silva

Josefa Freires da Silva

Maria de Lourdes Matias

Júlio Barbosa Siqueira

Maria Francisca Calixto da Silva

Laide Grais da Silva

Maria Helena Pereira Duarte Miquelino Reis

Laudicéia Aparecida do Nascimento

Maria Nilza De Jesus Santos

Leandro Henrique Brito Da Conceição

Maria Rossi

Leia Carmen Cassoni

Maria Tereza Souza Santos

Leticia Pereira Leme Souza

Marilene Gonçalves Cardoso

Lidiane Medeiros Barros

Marisa da Silva Pinto

Luciana Rebeschini

Marlene Shimbo Ferreira

Luciana Teixeira S De Carvalho

Marli de Cássia do Carmo de Azevedo

Luiz Carlos Macedo Rocha Mello

Marly Colaço Figueredo

Luiz Flávio Lopes Sousa

Marta Machado Dias

Madalena Guedes de Oliveira

Maurício Alves de Oliveira

Malu Pereira Almeida

Milene Lopes

Margarete Ramos Dos Santos

Miriam Sales Dantas

Maria Antônia Graninha Campois

Mirian Vieira Lima Nepomuceno

Maria Aparecida Batista Dieli

Myrthis Toshico Nishi

Maria Aparecida de Lima

Nanci Marilena M. P. Gorni

Maria Aparecida R. Bomfim

Natanael Jhonny Dos Santos Rodrigues

Maria Cardoso de Lima

Nilo Nicolau Moutinho

Maria Carmen Llaguno de Veronese

Onorita da Penha Pereira

Maria Cristina Haspene Santaella

Osvaldo Rodrigues

Palmira de Fátima Rodrigues Pereira

Renata Galhardo

Patrícia Araújo Costa

Renata Gomes De Brito

Patrícia de Assis Melo

Rodrigo Ramos N. da Silveira

Priscila Sbelut Pessoa Matias

Rosemary Huzian Diniz Corte Gomes

Raimundo Nonato Lopes Sousa

Salvelina Ferreira Lima Xavier

Raymundo Augusto de Souza

Sandra Cristina da Silva Soriani Vieira

Regiane Mesquita Rocha

Sandra da Silva

Renata Bittencourt

Sidelene Carvalho C. Rocha

Renata Ferreira dos Santos

Silvana Otilia de Lima Silva
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Sislene Marta de Souza Almeida
Thais Rodrigues Pato Saron
Valdomiro Herculano Vieira
Vanessa Aparecida Tomé
Vera Lucia Silveira
Vilma Duarte de Souza
Vilma Florentino da Silva
Zildete Oliveira M. De Carvalho

18

