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INSTITUCIONAIS

Garantir acesso ao tratamento oncológico para 
crianças e adolescentes com câncer através 

do serviço de transporte e apoio sociofamiliar, 
prezando pela integralidade

 do tratamento do câncer infantojuvenil.

MISSÃO

Ser referência nos serviços de assistência e 
apoio a crianças e adolescentes com câncer, 

no fomento ao voluntariado e na produção de 
conteúdo voltado para o diagnóstico precoce 

do câncer infantojuvenil. 
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• Respeito • Transparência
• Responsabilidade Social • 

• Integridade • Compromisso •
• Apartidarismo •

• Valorização do ser humano

VALORES
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Atendida Maria Eduarda.
Foto: Ybirá Sorrentino.
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O nosso sentido éa cura
A AHPAS, que presta um serviço de apoio 
sociofamiliar a crianças e adolescentes em 
tratamento de câncer cresceu, amadureceu 
e se tornou adulta. Tirou a sua CNH! Nesta 
nova fase, naturalmente, adquiriu alguns 
direitos e aumentou seus deveres e suas 
responsabilidades. Fazem parte delas, além das 
diversas outras ofertas de apoio ao paciente 
infantojuvenil, a “Roda de Conversas” com os 
pais dos atendidos, o bate papo entre jovens 
em tratamento sobre “A experiência de ter 
câncer na adolescência” e a garotada de 9º ano 
em escolas públicas da cidade de São Paulo, 
além de outras iniciativas que foram surgindo 
e sendo aplicadas, sempre na expectativa de 
aprimorar e ampliar os serviços de uma AHPAS 
que nasceu para transportar esperança. 

A AHPAS continua transportando cada vez mais 
vidas, mas como uma adolescente inquieta, não 
se conformou em parar por aí e trabalhando 
de forma interativa expandiu, para além de 
seu “público”, muitas outras oportunidades, 
unindo-se às novas demandas como a do 
diagnóstico precoce, sem nunca perder a 
sensibilidade, o respeito e o amor em tudo 

aquilo que planeja e executa, gerando um olhar 
atento e uma escuta ativa que culminam na 
grande empatia entre todos aqueles que doam 
e os que recebem dentro e fora dos veículos da 
nossa instituição. 

E tudo isso acontece numa grande sintonia 
entre os colaboradores e os voluntários da 
AHPAS, nas suas mais diversas áreas. Estar à 
frente deste time é um privilégio que sempre 
tratei com muita gratidão e enorme respeito, 
mas acima de tudo, com grande orgulho por 
“fazer parte”.  Em cada página que este relatório 
de atividades 2018 apresenta a vocês, existe a 
contribuição de 14 funcionários e de mais de 
90 voluntários para tudo isso acontecer. Em 
cada página está “a voz” dos atendidos e seus 
familiares que escreveram essa história, graças 
ao seu apoio como doador ou patrocinador. 

E ao finalizar esta leitura, depois da última 
página, a AHPAS, sob uma nova gestão, estará 
pronta para adquirir seu passaporte e voar!  
Assim me despeço da presidência, com alegria 
e gratidão pela oportunidade. 

Carta da Presidente

Luciana Monteiro Portugal Gomes
Presidente da AHPAS

Luciana Monteiro Portugal Gomes
Presidente da AHPAS

(2016 - 2018)





A AHPAS
Quem somos?
No que acreditamos?



8

A AHPAS

Uma instituição que
transporta esperança

A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva – AHPAS atua há 
mais de 18 anos na garantia de acesso ao tratamento oncológico 
para crianças e adolescentes com câncer em São Paulo por meio 
de acesso gratuito e especializado aos hospitais e ações de 
apoio sociofamiliar, através de serviços ofertados pelo Programa 
Educação em Movimento, Grupo de Estudos Saudar, Núcleo Marcela 
Costa Baptista de Apoio a Pais Enlutados, Programa Lazer e Cultura, 
dentre outras ações em prol da integralidade do tratamento.

Atendida Lorena e 
sua mãe Telma.
Foto: Ybirá Sorrentino.
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A AHPAS

Muito mais que transporte
A AHPAS, fundada por Tatiana e Luiz Maurício após a perda de 
Helena para o câncer, hoje conta com uma frota própria de 6 
veículos e atende cerca de 42 crianças/dia. Diariamente todas as 
crianças e jovens são atendidas pelo Educação em Movimento, 
que tem dentre seus objetivos principais promover a escuta 
atenta e incentivar a participação ativa dos pacientes e cuidadores 
diante do tratamento. Outras ações vêm sendo desenvolvidas 
junto à comunidade, como o “Bate Papo: a experiência de ter 
câncer na adolescência”, no qual promovemos o diálogo entre 
jovens em tratamento e jovens estudantes de 9º ano ao 3º ano 
do Ensino Médio com o intuito de alertar para a importância 
do Diagnóstico Precoce. O Grupo também é responsável pela 
condução da “Roda de Conversa” na qual os pais são acolhidos 
num espaço para falar sobre o tratamento do filho, os medos e 
inseguranças que este período traz. O Núcleo de Apoio a Pais 
Enlutados se reúne mensalmente atendendo pais que estejam 
em processo de elaboração do luto. 
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Nova frota de carros, 2018



O nosso trabalho
O que fazemos?
Quem atendemos?
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O nosso trabalho

Transporte ao
tratamento oncológico

O serviço de transporte ao tratamento oncológico foi o 
primeiro serviço ofertado pela AHPAS quando da sua fundação. 
Ele consiste na garantia de acesso ao tratamento através do 
deslocamento da residência para o hospital e depois o seu 
retorno para casa. A AHPAS atende toda a capital de São Paulo, 
percorrendo cerca de 750 km por dia em prol da criança com 
câncer. Sabe-se que as famílias em situação de vulnerabilidade 
social residem cada vez mais distantes do centro, onde se 
encontram os hospitais referência na área de oncopediatria. 

 

Crianças e 
adolescentes 

em tratamento 
de câncer

Frota própria

6 veículos
Spins, Kombis e Doblòs

SUS
(Sistema Único de Saúde)

40 atendidos
cadastros por mês.

Capacidade da frota.

4 a 6
Passageiros
por veículo

Espaço para 
cadeiras de rodas 
e itens de apoio 

ao deslocamento

Hospitais
Atendimento aos pacientes dos 

principais hospitais públicos 
especializados em oncologia pediátrica

TRANSPORTE DIÁRIO E GRATUITO
Casa - Hospital Especializado - Casa
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O nosso trabalho

Mobilidade: necessidade e 
direito de todos

Junto ao serviço de transporte a AHPAS também oferece um 
kit lanche para criança/jovem e seu cuidador e em seu retorno 
para a casa após tratamento do dia conta com apoio de agente 
social atuante do Educação em Movimento, garantindo assim 
conforto e qualidade durante o tratamento oncológico.

=

+

+

+

+

EQUIPE DE 
MOTORISTAS TREINADOS

ITENS DE CONFORTO

APOIO SOCIOFAMILIAR

KIT DE LANCHE

AGENDAMENTO FLEXÍVEL

MATERIAS EDUCATIVOS E 
DE ENTRETENIMENTO

5 profissionais

Veículos equipados com: 
travesseiros, mantas, 

papel-toalha, sacos plásticos 
e álcool gel

Programas como: Educação 
em Movimento, Grupo de 

Estudos Saudar e Núclo de 
Apoio aos Pais Enlutados, 

além de doações de produtos 
às famílias conforme a 

necessidade.

12 itens entre bebidas 
e alimentos oferecidos 

diariamente nos trajetos, ao 
atendido e o cuidador.

Agenda adaptada diariamente 
aos horários das consultas, 
procedimentos médicos e 

intercorrências. 
Retorno para casa logo após a 

liberação médica.

Brinquedos, livros, jogos, 
revistas e filmes disponíveis 

ao atendido e cuidador 
durante o transporte
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EDUCAÇÃO EM 
MOVIMENTO

Apoio sociofamiliar
O programa Educação em Movimento nasceu da necessidade 
da AHPAS ampliar seus serviços que visam a integralidade do 
tratamento. Desde 2011 a Associação conta com agentes sociais 
que atuam dentro dos veículos, durante os trajetos, com foco nos 
atendidos e cuidadores, na realização de atividades educativas e 
lúdicas para a boa condução do tratamento oncológico. 

• Promover a cidadania;
• Incentivar a interação entre atendido e cuidador;

• Auxiliar na adaptação da doença/tratamento.

OBJETIVOS

INSTRUMENTO/ATIVIDADES

Interação DiálogoEscuta
diferenciada

Acolhimento Família

= em
2018

Resultando em

267 
atendimentos

+

O nosso trabalho
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Tatiana Piccardi e os 
atendidos Kauane e Gustavo 
e seu irmão Jeferson.
Foto: Ybirá Sorrentino.

LAZER E CULTURA

O programa Lazer e Cultura é o segundo serviço mais antigo 
ofertado pela AHPAS, desde 2001, e trata da promoção de eventos 
de entretenimento e espaços de convívio social para a família. 

2 eventos
externos

Em 2018 visitamos o Parque Fazenda 
Bichomania, no qual houve interação 
com a natureza, momentos de muita 
diversão e celebração.

Foi também realizada uma linda 
festa de Natal na Casa X Ipiranga, 
com diversas atrações e presentes 
entregues pelo Papai Noel

400 participantes

BICHOMANIA

FESTA DE NATAL

O nosso trabalho
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GRUPO DE ESTUDOS
SAUDAR

O Grupo de Estudos Saudar é formado por colaboradores 
e voluntários, coordenado pela Cofundadora da AHPAS, 
Tatiana Piccardi. Desde 2013 o Grupo Saudar vem ampliando 
seu conhecimento através de pesquisa e sistematização de 
conhecimento elaborado ao longo destes 18 anos de história da 
AHPAS. 

No segundo semestre o Grupo começou a promover a “Roda 
de Conversa” na sede da AHPAS mensalmente com pais e mães 
e/ou cuidadores que estejam com seus entes em tratamento 
oncológico cadastrados na AHPAS. 

No primeiro semestre de 2018 o grupo 
realizou um “Bate papo: a experiência de ter 
câncer na adolescência”. A ação foi realizada 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
José Dias da Silveira, localizada na Vila 
Cordeiro. Atendidos da AHPAS, adolescentes, 
e alunos do 9º ano promoveram um bate 
papo sobre a importância do Diagnóstico 
Precoce do Câncer Infantojuvenil e a 
experiência do câncer na adolescência. 

BATE PAPO

O nosso trabalho
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NÚCLEO DE APOIO 
A PAIS ENLUTADOS

Marcela Costa Baptista

O Núcleo Marcela Costa Baptista de Apoio a Pais Enlutados, 
fundado em 2003, voltado aos pais enlutados, é outra forma 
de apoio e cuidado familiar. Através de reuniões mensais, 
coordenadoras e psicóloga voluntária conduzem o encontro 
através de diálogo, atividades de interesse do grupo que visam 
a construção de um novo sentido para a vida após a perda de um 
filho ou ente querido. 

Atualmente a Núcleo é aberto a qualquer pessoa que esteja em 
processo de elaboração do luto. 

12 reuniões
durante 

o ano

25 pais 
enlutados

Parceria Institucional
(disponibildade do 

espaço)

Colaborador Alex e mãe de 
atendido na chegada da 
Festa de Natal.
Foto: Ybirá Sorrentino.

O nosso trabalho
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Mapa de solidariedade
Hospitais parceiros

São Miguel Paulista

Itaquera
Cidade
Tiradentes

São Mateus

Penha

Itaim Paulista

Vila Prudente

Aricanduva

Tremendé

Vila 
Maria

Mooca

Santana
Casa 
Verde

Irapiranga

Vila 
Mariana

Pinheiros

Lapa

SÉ

Jabaquara

Santo
Amaro

Campo
Limpo

Butantã

Pirituba

Perus

Freguesia
do Ó

Cidade
Ademar

Capela
do Socorro

M’Boi
Mirim

Grajaú

Paralheiros

Marcilac

Residência dos atendidos
Extremos da cidade de São Paulo

Sede da AHPAS
Rua Joaquim Nabuco, 119, Brooklin, São Paulo/SP

Outros centros de tratamento (2018)
Localizados no Centro e Centro Expandido

Hospitais especializados
Localizados no Centro e Centro Expandido

VILA MARIANA
IOP - Insituto de Oncologia Pediátrica
GRAAC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer

MORUMBI
Hospital Infantil Darcy Vargas

SANTA CECÍLIA
Santa Casa de Misericórida

PINHEIROS
ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil
(Pertence ao Complexo do Hospital das Clínicas - HC)

PINHEIROS
Instituto da Criança - Hospital das Clínicas - FMUSP

O nosso trabalho
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O nosso trabalho

A AHPAS atua em parceria com 5 hospitais de referência na área de oncologia pediátrica. Nos 
casos nos quais a criança/adolescente necessitam de acompanhamento médico em outro centro 
de tratamento, na cidade de São Paulo, a AHPAS também realiza o transporte. 

São Miguel Paulista

Itaquera
Cidade
Tiradentes

São Mateus

Penha

Itaim Paulista

Vila Prudente

Aricanduva

Tremendé

Vila 
Maria

Mooca

Santana
Casa 
Verde

Irapiranga

Vila 
Mariana

Pinheiros

Lapa

SÉ

Jabaquara

Santo
Amaro

Campo
Limpo

Butantã

Pirituba

Perus

Freguesia
do Ó

Cidade
Ademar

Capela
do Socorro

M’Boi
Mirim

Grajaú

Paralheiros

Marcilac

VILA CLEMENTINO
Associação Cruz Verde

VILA CLEMENTINO
Hospital São Paulo

GUARAPIRANGA
Clube do Cavalo

MORUMBI
Hospital Albert Einstein

ITAQUERA
Hospital Santa Marcelina

QUEM SÃO OS NOSSOS ATENDIDOS?
Público atendido pela AHPAS e dificuldades do tratamento
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O nosso trabalho

Resultados de 2018
Impacto social

670
trajetos

realizados
casa - hospital - casa

por mês

+12 mil
km/mês

foram percorrido 
smensalmente pela 

nossa frota

Trajetos realizados 
casa - hospital - casa

No cumprimento 
da missão AHPAS

Considerando pacientes, 
cuidadores e irmãos até 15 anos

Realizados com o acesso 
ofertado pela AHPAS
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O nosso trabalho

Na época do descobrimento do diagnóstico da 
minha filha, eu me senti muito perdida, sem saber 
o que fazer, e foi então que a assistente social 
do GRAACC nos encaminhou para o transporte 
da AHPAS que nos aceitou e até hoje nos acolhe 
oferecendo amor e esperança. Tenho muita 
admiração e gratidão à AHPAS que está me 
ensinando a viver e mostrando que a minha vida 
não tinha acabado lá atrás. Nesse caminhada eu 
encontrei pessoas maravilhosas que olharam e 
olham para mim e para a Kauane, e vi a AHPAS 
ajudar muitas famílias. Há também a Roda de 
Conversa que, junto com o transporte e tudo o que 
a AHPAS faz por nós,  está me ajudando muito a 
andar, viver e sonhar.

Sara Paula da Silva Santos
Mãe da Kauane Maria da Silva Santos 
Atendida desde julho/2012



Voluntária do Bazar da AHPAS, 2018



Voluntariado
Forças e ações que constroem
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Voluntariado

Forças que constroem
A AHPAS é uma instituição que conta com a força de 
trabalho voluntário em diversas esferas, são elas: 

= 91 +14 milvoluntários 
atuantes horas trabalhadas

ADMINISTRATIVO

ATENDIMENTO

MOBILIZAÇÃO

APOIO SOCIOFAMILIAR

em
2018

Educação em 
Movimento

Transporte

Diretoria

Conselho 
Fiscal

Comitê
Consultivo

Núcleo de 
Apoio aos Pais 

Enlutados

Bazar 
beneficente

Grupo de 
Captação

Grupo Saudar

VOLUNTARIADO

+
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Voluntariado

Captação
O Grupo de captação de recursos se reúne semanalmente 
na AHPAS, é formado inteiramente por voluntários, e atua 
no desenvolvimento de ações que visam captar recursos 
para manutenção das atividades voluntárias, planejamento e 
execução de eventos e realização de parcerias. 

Relacionamento e 

O tradicional Almoço Beneficente da 
AHPAS foi realizado em 25/11, no Villa 
Blue Tree, contando com diversas atrações 
(bazar e leilão) e tivemos a presença de 
celebridades.

500 participantes
Lançamento do 
livro das tias da 
Helena, Amor com 
amor se paga. Garantiu 

500 atendimentos

A AHPAS participou da Brazil Promotion 
Day promovendo divulgação, promovendo 
parcerias e arrecadando alimentos não 
perecíveis para as famílias atendidas.

160 pessoas beneficiadas
com a arrecadação

ALMOÇO BENEFICENTE

BRAZIL PROMOTION DAY

$
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Voluntariado

No principal congresso de oncologia do país 
a AHPAS realizou divulgação dos 18 anos de 
serviços desenvolvidos pela Associação e 
promoveu relacionamento com as diversas 
áreas de Saúde e Terceiro Setor. Realizou-se 
venda de produtos institucionais e contamos 
com a presença do atendido da AHPAS, 
Gabriel Ferreira, com o compartilhamento da 
sua história de câncer na adolescência. 

Este evento na Pizzaria Camelo Morumbi 
foi mais uma importante ação do Grupo 
de Captação da AHPAS. Com a concessão 
de espaço para a AHPAS realizar a “Pizza 
do bem” o evento contou com leilão de 
camisetas de futebol, venda de produtos 
institucionais e captação em prol dos 
serviços da Associação.

5º CONGRESSO TJCC

PIZZA DO BEM

Voluntárias do Bazar da AHPAS 
durante o Almoço Beneficente.
Foto: Ybirá Sorrentino.
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Voluntariado

transforma
Mobilização que

• mais de 100 unidades;
• atendidos em processo de 
alimentação via sonda.

• Entrega de mais de 40 pacotes 
de fraldas para atendidos.

• Apoio da Colgate Palmolive;
• 120 kits com produtos diversos.

Uma das formas de mobilização em prol do tratamento integral à 
criança e adolescente com câncer é a campanha pontual. No ano 
de 2018 a AHPAS realizou, ao longo de todo o ano, campanhas 
visando ampliar o apoio material e de conforto às famílias 
atendidas atingindo os objetivos institucionais que é contemplar 
a integralidade do tratamento oncológico. 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

FRALDAS

KIT DE HIGIENE E LIMPEZA

• Mais de 200 pessoas 
beneficiadas;
• Doação da madrinha Eliana

• Arrecadação de recursos que 
possibilitaram momentos de 
lazer e cultura para os atendidos, 
seus cuidadores e familiares. 

• Campanha para arrecadação 
de brinquedos e presentes; 
• Entrega no Dia das Crianças e 
Festa de Natal.

PÁSCOA SOLIDÁRIA

ADOTE O PASSEIO

BRINQUEDOS 
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Voluntariado

Juntos pela vida
Ações em prol da AHPAS

Tatiana Piccardi, cofundadora da AHPAS, foi 
selecionada pela RaeMP para a campanha 
“30 Mentes Diferentes” que se dispunha a 
homenagear as pessoas que através de seus 
ímpetos idealizaram e colocaram em pé não 
só ideias, mas a vocação altruísta em sua 
forma mais elevada. 

O grupo “Latinas em Sampa” se reuniu em 
prol da AHPAS na realização de cafés e baza-
res com produtos feitos pelas integrantes do 
grupo. Todos os valores arrecadados foram 
revertidos para a Associação. 

30 MENTES DIFERENTES

CAFÉ E BAZAR DAS LATINAS EM SAMPA

O Outback Market Place iniciou sua parceria com 
a AHPAS realizando o jantar “Parcerias pela Vida” 
com a presença de 40 empresários dispostos a 
se engajar na causa do Câncer Infantil. Após esta 
ação também tem possibilitado que os atendidos 
da AHPAS comemorem seu aniversário com um 
belo almoço de forma totalmente gratuita. 

PARCERIA COM OUTBACK MARKET PLACE
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Voluntariado

Em 2018 as voluntárias da AHPAS, Ana 
Yamaoka e Lindi Tomaz, realizaram mais 
um Chá beneficente em prol da AHPAS 
promovendo divulgação da Associação e 
angariando recursos em prol dos serviços 
oferecidos às famílias. 

Durante mais um ano consecutivo as 
Amigas do Bem promovem um maravilhoso 
bazar para arrecadar recursos para a AHPAS. 
Em 2018 este grupo possibilitou a captação 
de recursos equivalentes a atendimento 
integral de 3 crianças por 1 mês.

Nosso atendido Gabriel Ferreira contou sua 
história e sensibilizou a todos com uma 
webserie que alerta para a importância do 
diagnóstico precoce e da regularidade ao 
tratamento. 

Com apoio da StartSe e ONG Olhar de Bia 
a AHPAS foi escolhida a integrar o evento 
“Mobility Day” para discutir o futuro da 
mobilidade urbana no Brasil. Tivemos um 
estande de divulgação e pudemos dialogar 
sobre as principais dificuldades na AHPAS.

BAZAR AMIGAS DO BEM

CHÁ E BAZAR BENEFICENTE

WEBSÉRIE “HISTÓRIAS E TRAJETÓRIAS”

MOBILITY DAY
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Voluntariado

A AHPAS participou pela primeira vez do 
evento “Santi de Portas Abertas” que teve o 
intuito de reunir diversos temas e ações em 
prol da inovação social, mobilidade urbana, 
inclusão social, entre outros. 

A 212 Burguer criou um burguer especial 
para apoiar a causa da AHPAS destinando 
50% do valor arrecadado em sua venda 
numa ação pontual. 

Por meio do corajoso ato de saltar de 
paraquedas, o jovem Gabriel Ferreira (19 
anos), ex-atendido da AHPAS e paciente 
curado do Hospital Infantil Darcy Vargas 
saltou de paraquedas e sensibilizou a 
todos para a importância do diagnóstico 
precoce; a importância da garantia do 
direito do paciente a mais de uma opinião 
especializada; do pronto atendimento 
especializado, uma vez detectada a doença; 
de se garantirem todas as condições para 
que, constatado o câncer, o tratamento possa 
transcorrer com sucesso. 

THANKSGIVING DAY

SANTI DE PORTAS ABERTAS

SALTO PARA A VIDA

Ação do
Grupo Saudar
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Voluntariado

O apoio prestado na assistência a nossas crianças 
fragilizadas, carentes, muito contribui para que o 
seu tratamento tenha resolutividade. Agradecemos 
o ambiente acolhedor, sempre demonstrando 
satisfação, alegria e responsabilidade no trabalho 
prestado. A AHPAS tem demonstrado um crescimento 
fabuloso com o passar dos anos e com ela nossa 
crença e confiabilidade de que essa parceria merece 
todo o mérito por seu comprometimento.

Telma Emília Reverberi Rudiniski
Assistente Social 

Hospital Infantil Darcy Vargas



A
nim

ais de pelúcia dentro de um
 dos carros da AHPAS, 2018



Balanço Social
O que fazemos?
Quem atendemos?
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Balanço social

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

VOCÊ SABIA?
Os custos da AHPAS são reduzidos 

significativamente graças às doações de 
produtos e serviços pelas empresas apoiadoras 

e a grande atuação do trabalho voluntário.

SEDE Brooklin
São Paulo, SP

Bazar
Beneficente

2 Estagiários

1 Administrativo

1 Serviços Gerais

1 Apoio Sociofamiliar

1 Financeiro 1 Logística

1 Comunicação

5 Motoristas

13
FUNCIONÁRIOS
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Balanço social

RECEITAS

DESPESAS

31% 22% 15% 14% 12%

5%

1%

Pessoas Físicas 
e Jurídicas

Passeios e eventos

Lanches

Eventos

Convênios

Doação 
de bens

Voluntariado

Outros

Bazar

R$ 440.732

R$ 62.726

R$ 15.197

R$ 181.045

R$ 202.528

R$ 62.690

R$ 153.373

R$ 9.883

R$ 297.658

Confira as despesas que possibilitaram prestar o 
atendimento da AHPAS em 2018 com qualidade, 
conforto e regularidade.

Kit de lanches oferecidos diariamente 
aos atendidos e cuidadores

Eventos, atividades externas de lazer, 
cultura e celebrações.

Impacto das horas trabalhadas 
pelos voluntariado, reduzindo 
significantemente os custos com 
recursos humanos.

Equipe de atendimento (8), 
administrativo (3), estagiário (2), 
encargos e benefícios.

Aluguel, seguros, impostos, energia, 
compra de equipamentos, serviços de 
tecnologia e outras despesas.

Material de escritório, telefonia, internet, 
correios, uniformes, serviços bancários e 
outros tipos de serviços.

R$ 1.347.909
Total de receitas

R$ 693.937
Recursos
 Humanos

R$ 153.373
Voluntariado

Combustível, seguro, impostos, 
aquisição e manutenção dos veículos, 
material pedagógico, higienização, itens 
de conforto e entretenimento.

R$ 155.326
Atendimento

R$ 1.283.789

R$ 112.486

R$ 90.744

Serviços Gerais

Infraestrutura

Total de despesas

Auditoria Externa 
Independente
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Balanço social

Certificações

Instituição isenta do ITCMD 
Processo - nº 51220-744163/2017
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Balanço social

A AHPAS entrou na vida de nossa instituição 
em função de um trabalho meritório no qual 
ela foi pioneira: a dedicação ao transporte das 
crianças, de casas de apoio para os centros 
de atendimento, e de provimento de outras 
necessidades de locomoção. Hoje a AHPAS atua 
com uma abrangência cada vez maior, qualificando 
e ampliando seu lindo trabalho.

Prof. Dr. Vicente Odone Filho
Professor Titular do Departamento de Pediatria da FMUSP

Diretor Clínico do ITACI



Participação da Tatiana Piccardi no Programa Todo Seu, 2018



AHPAS na Mídia
Visibilidade, 
comunicação e
reconhecimento na mídia
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AHPAS na Mídia

AHPAS foi pauta do programa 
“Nossa Entidade” da TV Alesp. 

A Presidente da AHPAS, Luciana Portugal, é 
entrevistada pelo programa Olhar de Bia, 
na Estação I

AHPAS é selecionada para receber os 
donativos do Prefeito João Dória que 
garantiram o atendimento de 6 crianças em 
tratamento por 1 mês.

Tatiana Piccardi, cofundadora da AHPAS, 
participou do programa do Ronnie Von, fa-
lando sobre os serviços da Associação no Dia 
Nacional do Combate ao Câncer Infantil.

TV ALESP

RÁDIO “ESTAÇÃO I”

PREFEITURA DE SÃO PAULO

PROGRAMA “TODO SEU”
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A cofundadora da AHPAS, Tatiana Piccardi, 
concedeu entrevista ao Programa Mulher 
Brasileira, da Rádio Rio de Janeiro. Contou 
sua história de vida e da criação da 
Associação.

AHPAS na Mídia

AHPAS foi pauta do Editorial Cidadania no 
Catraca Livre e relatou como foi transformar 
a perda pessoal em solidariedade. 

RÁDIO “RIO DE JANEIRO”

SITE “CATRACA LIVRE”

CONFIRA ESSAS E OUTRAS
REPORTAGENS NO NOSSO CANAL: 



Carla Vilhena e Tatiana Piccardi na Festa de Natal, 2018



Rede de Solidariedade
Pessoas que fizeram nossos 
trajetos possíveis
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Rede de solidariedade

RCG
Assessoria e Consultoria Elétrica Ltda.

Patrocinadores
PATROCINADORES INSTITUCIONAIS

PATROCINADORES EVENTOS/AÇÕES
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Rede de solidariedade

Apoiadores
APOIADORES INSTITUCIONAIS

APOIADORES EVENTOS/AÇÕES

PRO PAINEL
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
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A palavra da 
cofundadora

Recentemente, durante uma reunião de 
assembleia geral, chamou-se a atenção 
de modo particular a atitude lindamente 
engajada de nossos atuais presidente e vice-
presidente, Celso Rodrigues e Miguel Caeiro. 
Esses queridos amigos, competentíssimos 
profissionais e voluntários compromissados, 
empolgados com alguns resultados recentes 
advindos dos esforços de captação e conquista 
de novos parceiros, falavam ao mesmo tempo, 
gesticulavam e riam de contentes. Puxa vida, 
pensei, estou tendo mais uma vez a alegria de 
constatar quantos presentes a AHPAS ganha 
ano após ano! Além do presente fundamental 
de ver os resultados positivos de nosso trabalho 
expressos nas palavras de nossos atendidos 
e familiares, ainda temos o presente de ter 
sempre e cada vez mais pessoas de altíssimo 
valor dispostas a oferecer seu tempo, recursos, 
talento e, sobretudo, o seu amor à causa da 
criança e do adolescente com câncer. Ao Celso e 
ao Miguel se somam muitos outros voluntários 
e parceiros da AHPAS, novos e antigos, com o 
mesmo brilho nos olhos.

Não resisti e comentei com eles e demais 
presentes o que estava observando e sentindo. 
Todos silenciaram brevemente, meio surpresos, 
e depois riram, compreendendo o que eu dizia. 
Concordaram que o trabalho sério e conjunto de 

todos esses anos contribui para atrair pessoas 
que sentem na AHPAS a confiança necessária 
para darem o melhor de si, seja como voluntárias, 
seja como apoiadoras ou patrocinadoras. Tem 
sido assim há quase 20 anos. E esse “presente” 
é o que garante o presente e o futuro da AHPAS. 
 
Em um período histórico em que instituições 
políticas representam e expressam pouco 
os desejos e as necessidades da população, 
a organização de pessoas e instituições que 
formam o que se convencionou chamar de 
terceiro setor representa uma esperança e uma 
motivação para a realização de mudanças que 
alterem, talvez, inclusive, o escopo do primeiro 
setor, aquele das instâncias governamentais com 
as quais o terceiro setor deve atuar em parceria. 
Além de inspirar pessoas, podemos, sim, inspirar 
o poder público. O brilho nos olhos que nasce do 
real desejo de ser útil, de colaborar para resolver 
sérios problemas sociais e, importantíssimo, que 
nasce da alegria de encontrar o lugar onde esse 
desejo pode se transformar em ação efetiva, é 
o brilho que eu desejo que nasça nos olhos de 
todos os nossos políticos e gestores. Nossas 
crianças e jovens merecem! Obrigada, à AHPAS 
e aos queridos amigos da AHPAS, por fazerem 
muito mais do que este relatório de atividades 
pode demonstrar.

Tatiana Piccardi
Cofundadora da AHPAS

Considerações Finais
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Seja um 

social
transformador 

Juntos na busca pela cura. Garanta 
o acesso ao tratamento oncológico. 
Patrocine o caminho de uma 
criança e adolescente com câncer.

Faça como muitas empresas, apoie a 
causa da criança e do adolescente com 
câncer e serviços.

Nos ajude a renovar e ampliar a 
frota. Para empresas, tenha uma 
marca vísivel no veículo, por no 
mínimo três anos, associando-a com 
responsabilidade social e ações na 
luta contra o câncer infantojuvenil

Colabore com a manutenção das 
atividades de atendimento às crianças 
com câncer doando mensalmente 
através de depósitos, transferências 
bancárias ou boleto.

Participe das ações de 
voluntariado presencial e/ou 
à distância. São diversas áreas 
de atuação, entre elas: gestão, 
atendimento, mobilização e 
administração

Apoie a causa da criança com câncer 
doando através da educação do 
Imposto de Renda devido por meio do 
Convênio com FUMCAD. Para empresas, 
é possível a doação direta, de acordo 
com o Art. 13 da Lei nº 9.429/95.

Doe roupas, sapatos, acessórios, 
itens de decoração, eletrônicos 
em bom estado para o Bazar da 
AHPAS, uma das nossas principais 
fontes de captação.

Participe das campanhas especiais 
para os atendidos em ocasiões 
festivas como: Aniversário, Páscoa, Dia 
das Crianças, Passeios e NAtal. Ajude 
também em necessidades específicas 
de medicamentos cestas básicas e 
cadeiras de rodas.

Instale caixas de doação em 
prédios comerciais e residenciais, 
clubes, instituições de ensino na 
cidade de São paulo e apoie a 
causa da criança com câncer.

Doe diretamente pelo nosso link de 
doação: http://doacao.ahpas.org.br
Rápido, fácil e seguro!

Os eventos da AHPAS contam com 
sua presença. Participe, compartilhe, 
conecte-se à causa na luta contra o 
câncer infantojuvenil.

Instale os cofrinhos da AHPAS em
estabelecimentos comerciais para
arrecadação de fundos a Associação.

ASSOCIAÇÃO HELENA PICCARDI DE ANDRADE SILVA - AHPAS
Informações: parcerias@ahpas.org.br
Site: doacao.ahpas.org.br

Doações: CNPJ: 03.873.905/0001-64
Bradesco - Ag. 0450 | CC 123691-1
Itaú - Ag. 0445 | CC 0969-7



Conecte-se a nossa causa!

www.ahpas.org.br
ahpas@ahpas.org.br

doacao.ahpas.org.br

5535-2726 | 5531-7506
SEDE:  Rua Joaquim Nabuco, 47, conjunto 12 - Brooklin - São Paulo - SP
BAZAR: Rua Joaquim Nabuco, 119 (sobreloja) - Brooklin - São Paulo - SP

Transportando 
Esperança!


