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PRESIDENTE
Por Celso Rodrigues
Presidente da AHPAS

Começamos o ano de 2020 muito animados, com
muitos planos, ideias, projetos.
Nosso primeiro evento foi no dia 11 de março: o “Encontro de Mulheres”, no Four Seasons Hotel, apresentou a AHPAS a um grupo de mulheres influentes.
Naquele momento não sabíamos, mas este acabou
sendo o único evento presencial de 2020.
Logo em seguida nós e o mundo fomos “atropelados” pela pandemia da COVID-19. E tivemos
que cancelar todos os eventos presenciais e fechar nosso bazar, responsável por grande parte
de nossas receitas.
Fomos obrigados a tomar medidas urgentes, como
renegociar aluguéis, reduzir a jornada de trabalho
da equipe e dispensar pessoal.

As perspectivas eram bem negativas!
A nossa maior preocupação era não suspender o
transporte dos nossos atendidos e garantir que
eles continuassem o tratamento. Afinal, o câncer
não pode esperar. Não só conseguimos como fomos além: começamos 2020 atendendo 41 crianças e adolescentes e terminamos com 75! Um
crescimento de 83% neste ano tão difícil!
Durante todo o ano conseguimos manter nossa
equipe de motoristas trabalhando normalmente,
sem redução de jornada. No início da pandemia, o
afastamento social acabou colaborando com nosso
serviço: o trânsito ficou mais livre, tornando mais
rápido o deslocamento casa-hospital-casa.
Com o passar do tempo aprendemos a conviver com
esse “novo normal”: o bazar fechou no dia 17 de
março e reabriu dois meses depois, com protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscara,
horário reduzido, máximo de 5 pessoas por vez etc.
E uma onda de solidariedade começou a surgir no
país! Várias pessoas e empresas se sensibilizaram
pela causa da AHPAS e conseguimos fechar 2020
com um saldo muito positivo, em todos os aspectos!
Os eventos viraram virtuais - e nunca fizemos tantos eventos como nesse ano! Participamos de mais
de 30 LIVES de artistas dos mais diversos gêneros
musicais: Chitãozinho e Xororó, Sambô, Edson e
Hudson, Fábio Junior, Zezé di Camargo e Luciano,
Thiaguinho, Péricles, entre outros. Com a enorme
rede de solidariedade que se formou, arrecada-

mos, além da doação em dinheiro, toneladas de
alimentos, álcool em gel, máscaras. A marca AHPAS
foi vista por milhões de pessoas!
Essa ação solidária desencadeada pela pandemia
trouxe para a AHPAS uma parceria importantíssima
com a Volvo Car Brasil. A líder mundial em tecnologia de segurança e inovação passou a nos emprestar veículos para o transporte das nossas crianças e assim contamos com uma frota extra de veículos
seguros e confortáveis! Esse acordo deu tão certo
que agora contamos com 6 veículos Volvo 0 KM
emprestados pelo período de 2 anos!
E as conquistas viralizaram!
Fomos aprovados no edital do projeto Criança Esperança 2020, recebemos a doação de um veículo do laboratório Amgen, fomos reconhecidos com
Selo Municipal Direitos Humanos e Diversidade,,
recebemos doação em dinheiro da Atlas Schindler
e da Porsche, vouchers do Outback, 250 cestas básicas da Live “Contra a fome: Cafu 2 X 0 Fome” e
novamente fomos escolhidos no edital dos Marchadores Pela Vida para 2021!
Em respeito ao necessário distanciamento social,
este ano não tivemos nosso tradicional Almoço
de Fim de Ano. Ele foi substituído pela venda de
um Kit para comemorar nossos 20 anos, composto
de um avental, uma colher de pau, uma receita de
bolo da nossa atendida Marcela Sampaio e o livro
“Ensaio de Helena”, de Tatiana Piccardi. A venda
de 400 kits gerou uma receita muito próxima à do
nosso almoço do ano anterior.

Não tivemos também a Festa de Natal para nossos
atendidos e suas famílias. Mas distribuímos sacolas
de Natal com brinquedos, calçados e roupas, cartão
de alimentação, cesta de doces e cestas básicas.
Além de nos superarmos na missão de garantir o
transporte das nossas crianças neste ano tão difícil, conseguimos realizar o “Mover a Vida - II Fórum
AHPAS pela Integralidade do Tratamento de Crianças e Adolescentes com Câncer”, organizado pelo
Grupo de Estudos Saudar. Um evento virtual que
discutiu questões como o panorama do câncer infantojuvenil no Brasil, direitos dos pacientes, a importância do voluntariado e captação de recursos.
2020 foi um ano difícil, mas como diz o poeta
Ivan Lins:
Desesperar jamais
Aprendemos muito nesse ano
Afinal de contas não tem cabimento
Entregar o jogo no primeiro tempo
E que venha 2021!!!
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“Num mundo onde a dor às vezes
fala mais alto, o que nos move
é transformar dor em amor.
Salvamos vidas (muitas vezes, a
nossa própria), ao longo desse
caminho.”
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Considerando cada caso um caso e provando, diariamente, que com o coração e a ação tudo é possível. Clareza e profissionalismo completam nosso jeito de ser e fazer tudo o que fazemos. E temos
a ética como alicerce. Aqui, um centavo é tratado
com o mesmo valor de 1 milhão. E nossos voluntários e colaboradores já descobriram que dar é mais
gratificante do que receber. Venha fazer parte da
nossa causa e descubra o tesouro humano que se
esconde aqui.
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Nosso jeito é único, assim como nossos voluntários, que são parte fundamental da estrutura. Aqui,
acolher é uma questão de princípio. Todos que se
conectam conosco sempre se sentirão em casa.
É na troca diária que nos fortalecemos para vencer os desafios. Uma troca sempre humana e respeitosa, capaz de tornar as lutas mais leves, mais
viáveis. Sentimos na pele que sozinhos não é possível. No nosso jeito também tem paixão. Uma paixão que resolve de corpo e alma necessidades que
vão do emocional ao físico; sempre em condições
complexas e únicas.
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Prazer, somos a AHPAS, uma associação que transporta de graça - casa/hospital/casa - crianças e
adolescentes carentes em tratamento de câncer.
Trabalhando todo o resto pelo caminho: família,
socioafetividade, dignidade, estrutura e o que
mais aparecer e formos capazes de apoiar.
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PRINCÍPIOS
INSTITUCIONAIS

an o s

Garantir acesso ao tratamento oncológico para crianças e adolescentes
com câncer através do serviço de transporte e Socioassistencial,
prezando pela integralidade do tratamento do câncer infantojuvenil.

VISÃO

Atend
i

• Respeito • Transparência • Responsabilidade Social • Integridade •
Compromisso • Apartidarismo • Valorização do ser humano

da
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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.

VALORES
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Idade de 0 a 18 anos

Situação de vulnerabilidade social

Ingressam através da análise do
serviço social da AHPAS.

PRIORIDADES

Em estado crítico da doença.

Cadeirantes, amputados e
pessoas com mobilidade reduzida.

São atendidos pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).

Não possuem veículo próprio, destinado
para o acesso ao tratamento.

Residem distante dos
hospitais de tratamento.

O encaminhamento dos pacientes
é realizado pelos hospitais atendidos
pela AHPAS.

Caso o paciente seja conduzido para outro
hospital, o serviço também é oferecido.

PRAZER, SOMOS A AHPAS

PERFIL DOS ATENDIDOS
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BALANÇO SOCIAL

O ano de 2020 foi extremamente desafiador para a
AHPAS, pois a pandemia da COVID-19 trouxe muita instabilidade em relação aos recursos financeiros da instituição – que tinha parte de sua receita
proveniente de eventos e bazares. A reinvenção na
metodologia dos serviços da área social foi fundamental para continuarmos atuando no âmbito da
integralidade do tratamento.
O nosso serviço de transporte das crianças e jovens
com câncer não pode fazer quarentena e acabou
crescendo a passos largos durante todo o período
de pandemia devido à enorme demanda. Conseguimos ampliar o atendimento em torno de 83%,
passando a atender 75 famílias/dia.

SEDE Brooklin
São Paulo, SP

1 Educação em
Movimento

BAZAR

13

1 Comunicação

FUNCIONÁRIOS

1 Supervisão

1 Logística

1 Financeiro

1 Serviço Social

7 Motoristas

PRAZER, SOMOS A AHPAS

Estrutura institucional

RECEITAS

DESPESAS

A AHPAS é uma instituição que se mantém através de diversas fontes de receita: doações de pessoas físicas e jurídicas, bazar beneficente, convênios e parcerias, eventos, trabalho voluntário, ações
pontuais e doações de bens. Confira abaixo nossos números.

Confira os investimentos realizados pela AHPAS que
garantiram o atendimento integral de 90 famílias durante
o ano com qualidade, conforto e regularidade.

45%

Pessoas Físicas
e Jurídicas

R$ 970.116

20%
Eventos
R$ 436.105

9% 4%

Outros
Voluntariado
R$ 201.104 R$ 87.819

Total de receitas
R$ 2.144.018

Eventos

R$ 44.050

Equipe de atendimento (9),
administrativo (4), encargos e benefícios.

Serviços
de terceiros

R$ 65.766

Impacto das horas trabalhadas pelo
voluntariado, reduzindo significantemente
os custos com recursos humanos.
Combustível, seguro, impostos, aquisição
e manutenção dos veículos, material
pedagógico, higienização, itens de conforto
e entretenimento, material de escritório,
telefonia, internet, correios, uniformes e
serviços bancários.

Infraestrutura

R$ 150.395

14% 7%
Bazar
R$ 299.628

Convênios
R$ 149.246

R$ 201.104
Despesas com
Voluntariado

Atividade fim
Socioassistencial

VOCÊ SABIA?
Os custos da AHPAS são reduzidos significativamente
graças às doações de produtos e serviços pelas empresas
apoiadoras e à grande atuação do trabalho voluntário. O
valor de horas trabalhadas economizado é equivalente a

R$ 198.249,80

R$ 341.771

Total de
despesas
R$ 1.506.579

Aluguel e condomínio
R$703.493
Recursos
Humanos

Eventos, atividades externas de
lazer, cultura e celebrações.
Prestação de serviços de contabilidade, TI,
limpeza e manutenções prediais.

Acesse o Relatório
de Auditoria Externa
Independente

PRAZER, SOMOS A AHPAS
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CERTIFICAÇÕES

Declaração de
reconhecimento de
isenção do ITCMD

CMDCA

Utilidade Pública
Estadual

Conselho Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente
nº 1463/09

nº 0996/2017

Expediente Protocolado
51220-96521/2019

CEDHESP

Cadastro das Entidades
Promotoras de Direitos
Humanos
nº 2045 09/2019

Concedido em 2020

PRAZER, SOMOS A AHPAS
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A Laura Santos tem 11 anos.
Mora na Vila Babilônia,
zona sul de São Paulo e faz
tratamento no GRAACC. É
atendida pela AHPAS desde
janeiro de 2019. Gosta
muito de pandas!

O acesso por meio de transporte ao tratamento oncológico foi o primeiro serviço ofertado
pela AHPAS a crianças e adolescentes com câncer. O deslocamento da residência do atendido
até o hospital e o seu retorno após os procedimentos do dia são a garantia de regularidade
ao tratamento tão importante para ampliar
as chances de cura do câncer infantojuvenil.
A AHPAS atende toda a capital de São Paulo,
percorrendo cerca de 1.000 km por dia em prol
da criança com câncer. As famílias atendidas
pela Associação encontram-se nas regiões
mais periféricas da cidade, enquanto os
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ACESSO AO
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO

Doblò da
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hospitais de referência ao tratamento ficam nas
áreas centrais.

ACESSO AO TRATAMENTO

Em 2020 a AHPAS atendeu 90 beneficiários diretos e cerca de 360 beneficiários indiretos. Houve
um crescimento de 83% desde o último ano. Com
a pandemia da COVID-19, a demanda por transporte ao tratamento aumentou significativamente e, com parcerias importantes, nós conseguimos
crescer e trilhar inúmeros caminhos de esperança
na luta contra o câncer infantojuvenil.

Empresas que ajudam nossos caminhos:

Em agosto de 2020 a AHPAS atingiu a marca de

2 milhões
de km rodados

MOBILIDADE:
NECESSIDADE E DIREITO
DE TODOS

Atendimento com equipe humanizada:
7 motoristas, 1 educadora social e
1 assistente social

Materiais educativos e de
entretenimento nas interações do
Educação em Movimento

Serviço socioassistencial com os
demais programas da AHPAS

Itens de conforto nos veículos,
visando o bem estar do paciente e do
cuidador: travesseiro, papel-toalha,
sacos plásticos com vedação para
casos de enjoo e álcool gel

Agendamento flexível, tão importante
ao contexto do tratamento oncológico

Kit de lanche fornecido às famílias
composto por 12 itens

ACESSO AO TRATAMENTO
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83%

2020

Vila
Maria
S

Mooca

Aumento de

2019

MORUMBI
Hospital Infantil Darcy Vargas

Sa ntana

Casa
Verde

de crianças antendidas
em relação a 2019

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

Sªo M iguel Paulista

Itaquera

Vila
Mariana

Butantª

SANTA CECÍLIA
Santa Casa de Misericórdia
PINHEIROS
ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil
(pertence ao Complexo do Hospital das Clínicas - HC)

Penha
Aricanduva

Pinheiros

Itaim Paulista

Cidade
Tiradentes

PINHEIROS
Instituto da Criança - Hospital das Clínicas - FMUSP

Vila Prudente
Ipiranga

Ca mpo
Limpo

Sªo Mat eus
VILA CLEMENTINO
Associação Cruz Verde

Ja baquara

VILA CLEMENTINO
Hospital São Paulo

Sa nto
Amaro

VILA ANDRADE
Instituto de Reabilitação Lucy Montoro

Cidade
Ademar

M Boi
Mirim

MORUMBI
Hospital Albert Einstein
ITAQUERA
Hospital Santa Marcelina

Ca pela
do Socorro

Grajaœ
Paralheiros

Residência dos atendidos
Extremos da cidade de São Paulo

Sede da AHPAS
Rua Joaquim Nabuco, 47, cj. 12/13 - Brooklin, São Paulo, SP

Marcilac

Hospitais especializados
Localizados no Centro e Centro Expandido
Outros centros de tratamento (2020)
Localizados no Centro e Centro Expandido

ACESSO AO TRATAMENTO

MAPA DA
SOLIDARIEDADE
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A Anna Beatriz tem
3 anos e mora na Vila
Inglesa, zona Sul de São
Paulo. Faz tratamento no
GRAACC. É atendida pela
AHPAS desde fevereiro de
2020. Seu desenho preferido
é a “Minnie Mouse”.

A AHPAS foi fundada com o objetivo de garantir o acesso ao tratamento oncológico a crianças e adolescentes com câncer, em situação de
vulnerabilidade, por meio de acesso gratuito
e especializado aos hospitais através do serviço de transporte. Ao longo dos anos, a AHPAS
cresceu e incluiu em suas atividades o serviço
de fortalecimento familiar, preocupando-se
com a integralidade do tratamento oncológico, ou seja, na atuação em diversos níveis de
impacto no que tange a boa condução do tratamento. Atualmente, além de oferecer acesso
ao tratamento via transporte, também dispõe
dos programas Educação em Movimento, Lazer e Cultura, Grupo de Estudos Saudar, Núcleo
Marcela Costa Baptista de Apoio a Pais Enlutados, Roda de Conversa e Serviço Social.
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Foram mais de 300 atendimentos que contemplaram 90 famílias. O Serviço Social organizou grupos de orientação, palestras sobre a prevenção da
COVID-19 e disponibilizou vídeos e informativos
sobre a temática para as famílias atendidas. Realizou, também, campanhas pontuais para necessidades específicas. Ainda no ano de 2020 a AHPAS
passou a disponibilizar cestas básicas, kit de higiene além do cartão alimentação no valor de R$
150/mês, que contribui para o complemento da
renda familiar.

Foi possível, também, promover campanha para
comprar uma esteira ao nosso atendido Alberty: a
partir da necessidade de continuar a fazer exercícios físicos, não podendo ir ao hospital para evitar
a aglomeração por conta da propagação do Coronavírus, a AHPAS, por meio do Serviço Social, realizou a campanha virtual e conseguiu fazer a doação
da esteira a família.
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O Serviço Social da AHPAS atua no fortalecimento
da função protetiva da família e prevenindo agravos que possam romper os vínculos familiares e
sociais. Em 2020, por conta da pandemia da COVID-19, atuamos com atendimentos remotos na
maior parte do tempo. Realizamos ações junto às
famílias com o intuito de orientá-las em suas demandas sociais e referentes às crianças e adolescentes em tratamento oncológico, desenvolvendo ações na perspectiva da promoção de direitos,
conforme previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
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PROGRAMA EDUCAÇÃO
EM MOVIMENTO SOCIOEDUCATIVO
desde 2011
O PROGRAMA ATUOU COM:
O programa Educação em Movimento (EM) visa
promover a cidadania, incentivar a interação entre
atendido e cuidador, auxiliar na adaptação do tratamento, bem como promover espaço de troca e
escuta atenta para contemplar a integralidade do
tratamento.
Neste difícil ano que foi 2020, o EM também precisou se reinventar e passou a atender nossas famílias na modalidade online, através de plataformas como Google Meet, Zoom e WhatsApp. Foram
promovidos atendimentos individuais e em grupos conforme faixas etárias.

Escuta atenta

+

+

Acolhimento

Fortalecimento
de vínculos

+

+

Resultando em

=

171
atendimentos

em 2020

Interação

Atividades
de diálogo

SOCIOASSISTENCIAL
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PROGRAMA LAZER
E CULTURA
desde 2001
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Em 2020, devido à pandemia da COVID-19 a AHPAS
não realizou eventos presenciais, visando a preservação das famílias atendidas e as recomendações da Organização Mundial da Saúde. No entanto, promovemos encontros online com as famílias
em Grupos de Convivência Familiar, palestras, contações de histórias e espetáculos de mágica através de plataformas Zoom e Google Meet.
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O Grupo de Estudos Saudar é formado por colaboradores ligados à atividade fim e voluntários
de diversas áreas do conhecimento. Os encontros
são coordenados pela Cofundadora da AHPAS, Tatiana Piccardi. Desde 2013 o Saudar se dedica a
pensar em ações que contribuam para a ampliação
e melhoria dos serviços oferecidos pela AHPAS.
Em 2020 a maior ação do Grupo foi a elaboração
do Mover a Vida: II Fórum pela Integralidade do
Tratamento da Criança e Adolescente com Câncer. O Fórum reuniu importantes protagonistas
de diferentes segmentos da luta contra o câncer
infantojuvenil, com mesas temáticas voltadas ao
cuidado da criança e do adolescente com câncer.
Além do importante Fórum, o Grupo Saudar
também auxiliou na criação de informativos sobre
a COVID-19 para as famílias atendidas, participou
do Congresso Todos Juntos Contra o Câncer e se
dedicou à elaboração do projeto do Edital Criança
Esperança: Vivendo e Aprendendo: um guia de
como lidar melhor com o tratamento do câncer
infantojuvenil, que será executado em 2021.

Clique aqui para assistir
o Fórum na integra!
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GRUPO DE
ESTUDOS SAUDAR
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NÚCLEO MARCELA COSTA
BAPTISTA DE APOIO A
PAIS ENLUTADOS
desde 2003
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O Núcleo é um serviço aberto a qualquer pessoa
que esteja em processo de luto. Foram realizados
10 encontros em 2020, sendo a maioria em formato online, através de plataformas como Google
Meet, Zoom e WhatsApp, atendendo cerca de 15
pais enlutados, por reunião.

da
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O Núcleo Marcela Costa Baptista de Apoio a Pais
Enlutados nasceu diante da constatação de que
era fundamental amparar mães e pais que perderam seus filhos. O Núcleo entra neste momento
tão difícil da perda de um ente querido, proporcionando alívio, conforto e promovendo esperança para a reconstrução do sentido da vida, através
destes encontros.

pre
sen
ça

SOCIOASSISTENCIAL

23

24

RODA DE CONVERSA

A “Roda de Conversa” foi criada em 2018, diante
da percepção de que os pais, mães e cuidadores
das crianças e jovens em tratamento não possuem
espaços para troca de ideias e acolhimento. Nos
encontros mensais da “Roda de Conversa”, estas
pessoas falam com pessoas que vivem as mesmas dificuldades, podem, juntas, encontrar soluções e fortalecer seus vínculos familiares. No ano
de 2020, a partir de março, as Rodas de Conversa
ocorreram na modalidade online.

SOCIOASSISTENCIAL

desde 2018

OBJETIVOS PRINCIPAIS

Acolhimento

+

+

Experiência
compartilhada

+

Acesso à
informação

Otimismo e
esperança

+

Fortalecimento
de vínculos

+

Interação com o
Serviço Social
da AHPAS

PRAZER, SOMOS A AHPAS
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O Fernando tem 8 anos e
mora no bairro do Campo
Limpo. Faz tratamento no
GRAACC e é atendido pela
AHPAS desde janeiro de
2019. Gosta do “Thor”, do
“Hulk” e é são paulino.

PROJETOS
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Em um ano atípico, a AHPAS teve que
se reinventar e criar projetos que se
adequassem a esses novos tempos,
além de participar e ser aprovada em
diversos editais.

PROJETOS
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TRANSPORTANDO MAIS ESPERANÇA

FUMCAD

VOA AMBEV

Durante todo o ano de 2020 a AHPAS recebeu o
apoio da Marchadores pela Vida, com o projeto
“Transportando + Esperança”, que contemplou
custos de um veículo locado, um motorista e uma
orientadora social, possibilitando a inclusão de
mais 4 crianças/jovens em tratamento.

Em 2020 a AHPAS passou a captar para o projeto
“Acesso ao Tratamento, Qualidade de Vida e Proteção Básica a Crianças e Adolescentes com câncer” do Edital FUMCAD, que tem como objetivo reforçar ainda mais a equipe da linha de frente para
o atendimento às famílias, bem como ampliar o
número de famílias atendidas.

O VOA é um programa de transformação social
para o qual a AHPAS foi selecionada no ano de
2020. Contamos com mentores da Ambev que
trabalham como voluntários para a Associação,
doando tempo e conhecimento para que pudéssemos crescer e superar os desafios impostos pela pandemia da COVID-19.
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B3 SOCIAL

VIDAS EM MOVIMENTO

CRIANÇA ESPERANÇA

Durante a pandemia da COVID-19, a AHPAS foi selecionada no Edital da B3 Social e ATADOS, proporcionando a compra de cartões de alimentação
para todas as famílias atendidas pela AHPAS no
mês de novembro.

No mês de abril, com a pandemia da COVID-19, a AHPAS
recebeu apoio da Volvo Cars Brasil com o empréstimo
de 6 veículos para o transporte dos nossos atendidos.

Em 2020 fomos selecionados mais uma vez no
Criança Esperança! O projeto selecionado se
chama “Vivendo e aprendendo: um guia para
lidar melhor com o câncer infantojuvenil”e o
seu objetivo é criar um guia de apoio a crianças
e adolescentes com câncer e suas famílias.

Este apoio impactou positivamente na qualidade e nos
nossos custos de transporte, oferecendo mais segurança e conforto para o enfrentamento do tratamento.
Em novembro, após apresentação de projeto para a diretoria da Volvo, fomos selecionados para continuarmos a utilizar a frota Volvo pelos próximos 2 anos! Esta
ação vai permitir planejarmos o nosso crescimento no
atendimento.

Ele será um material de apoio para o Serviço
Social e para as atividades do Educação em
Movimento.

A Kyara tem 13 anos. Mora
no bairro Jardim Castro
Alves, zona sul de São Paulo,
faz tratamento no Hospital
Infantil Darcy Vargas e é
atendida pela AHPAS desde
junho de 2020.
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A força do voluntariado age desde a fundação da AHPAS. Atualmente, mais de
90 pessoas estão ativas no voluntariado, que abrange todos os setores da Instituição, desde a Diretoria e Conselhos,
até os atuantes na linha de frente.

SOBRE O VOLUNTARIADO
NA AHPAS

ADMINISTRATIVO

Diretoria

Comitê
Consultivo

MOBILIZAÇÃO

+

Conselho
Fiscal

ATENDIMENTO

Transporte

=

Educação em
movimento Socioeducativo

Serviço Social

Bazar
Beneficente

Captação de
Recursos

Comunicação
e Eventos

SOCIOASSISTENCIAL

Grupo
Saudar

Núcleo de
Apoio a
Pais Enlutados

7.280 horas em 2020
trabalhadas

Roda de
Conversa

FORÇAS QUE CONSTROEM
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MOBILIZAÇÃO QUE
TRANSFORMA

CESTAS BÁSICAS
• Doação de cestas básicas e cestas de
Natal pela Dra. Izabel Martinez/Instituto
Maria Olga, live Cafu 2x0 Fome/Instituto
Brilhante;
• Mais de 300 distribuídas entre as
famílias atendidas;

KIT DE HIGIENE E LIMPEZA
• Apoio da Colgate Palmolive, Perigot e
Belcher Pharmaceuticals;
• Mais de 100 kits com produtos de
limpeza, higiene, álcool gel e máscaras.

PÁSCOA SOLIDÁRIA
• Mais de 200 pessoas beneficiadas;
• Doação da madrinha Eliana
• Doação do Outback Brasil

ADOTE O PASSEIO
• Devido à COVID-19 não tivemos
atividades de passeio em 2020.

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

FORÇAS QUE CONSTROEM
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AÇÕES EM PROL
DA AHPAS

CHÁ BENEFICENTE

LATINAS EM SAMPA

VAKINHA VIRTUAL

A 5 edição do já tradicional Chá seria em abril de
2020, mas, devido à pandemia e ao protocolo de
afastamento social, foi suspensa. Mas as voluntárias Lindi e Ana Yamaoka, que organizam esse
evento, fizeram campanha de arrecadação de doações entre os participantes, ressaltando a importância do momento que estávamos passando.

No ano de 2020 as fantásticas mulheres do grupo Latinas em Sampa promoveram Cafés, fizeram
produtos artesanais para nossos atendidos, realizaram lives, bingos beneficentes. Todas essas
ações foram revertidas integralmente para as atividades da AHPAS.

O nosso embaixador Cássio Reis criou a Campanha “AHPAS: Juntos vamos mais longe”
para nos ajudar a manter o serviço de transporte da AHPAS durante esse momento tão
delicado que passamos.

34
FORÇAS QUE CONSTROEM

AÇÕES EM PROL
DA AHPAS

DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO

TRAJETO DO BEM COM INGO HOFFMAN

Em 2020 os postos Gaivota e da Rede Vale
Mais doaram todo combustível consumido pela
AHPAS para transportar nossos atendidos. Foram mais de 21.500 litros que representaram uma economia em torno de R$ 90.000,00!
Essa doação foi um dos principais fatores que permitiram o grande crescimento no número de atendidos.

Durante o ano de 2020, alguns de nossos voluntários realizaram a ação do Aniversário Solidário, em
que o aniversariante pede para seus amigos doarem o valor de um presente para a AHPAS. Em julho, a Fabiana Prando realizou a doação de livros
como parte dessa ação.

No dia 14 de agosto aconteceu o Trajeto do Bem
com o ex-piloto Ingo Hoffmann e o atendido da
AHPAS, Lucas Barbosa. Com a parceria da Volvo Car
Brasil realizamos esta ação que teve como propósito chamar a atenção para a importância da garantia
de acesso e regularidade no tratamento oncológico, mesmo em meio à pandemia da COVID-19.
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AÇÕES EM PROL
DA AHPAS

LIVE KARINA GIANNECCHINI

LIVE DR. MIGUEL JORGE

TRAJETO DO BEM COM KARINA OLIANI

No dia 3 de setembro, aconteceu a live com a atriz e
narradora de histórias Karina Giannecchini, contando a história de “João, o criativo”.

No dia 17 de setembro aconteceu a live entre a
cofundadora da AHPAS, Tatiana Piccardi, e o psiquiatra Dr. Miguel Jorge, sobre reações emocionais nesses tempos de pandemia.

No dia 15 de setembro, em comemoração ao
Setembro Dourado, mês para lembrar a importância do diagnóstico precoce em crianças e
adolescentes, realizamos um Trajeto do Bem
com a Karina Oliani, médica de Emergência e
alpinista, que fez o transporte do Alberty até o
GRAACC em parceria com a Volvo Car Brasil.
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EVENTOS

EVENTO DAS MULHERES

LEILÃO VIRTUAL VINHO DO BEM

LIVES

No dia 11 de março, em comemoração ao Mês da
Mulher, tivemos um encontro no Hotel Four Seasons
São Paulo, com mulheres unidas pela saúde de
nossas crianças. Entre os convidados, recebemos
nossa embaixadora Vera Valente e nosso Mestre de
Cerimônias,CássioReis.Tivemos apoio do Restaurante
Neto, Diageo Bar, da Tanqueray, entre outros.

Em 2020 o nosso evento “Vinho do Bem”teve duas
edições virtuais – uma no dia 7 de maio e outra no
dia 4 de junho. Os arremates foram feitos através
do site da nossa apoiadora Rosana Reis - Escritório
de Arte. Também contamos com vinhos doados
pela Adega Alentejana e pela Evino. Com as duas
edições conseguimos garantir 110 atendimentos!

Durante todo o período de pandemia, bandas e
músicos realizaram lives em suas redes sociais
para arrecadar doações financeiras e itens essenciais para instituições. A AHPAS foi uma das
ONGs beneficiadas pelas lives de diversos artistas, tais como Chitãozinho e Xororó, Marcos e Belutti, Thiaguinho, entre outros grandes nomes.
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EVENTOS

3ª EDIÇÃO DA PIZZA DO BEM

OUTBACK MORUMBI SHOPPING

KIT “AHPAS 20 ANOS”

No dia 18 de junho aconteceu a 3ª edição da “Pizza do Bem”. Esse ano a Pizzaria Camelo de Moema
foi nossa parceira para a realização do evento que
foi um pouco diferente, em respeito ao necessário isolamento social, em função da pandemia da
COVID-19. Nesta edição conseguimos garantir 30
atendimentos!

No dia 15 de dezembro, o Outback inaugurou sua
loja no Morumbi Shopping e, para comemorar, doou
200 vouchers no valor de R$ 100 para a AHPAS
comercializar entre seus apoiadores, com receita
total revertida para os nossos atendidos!

Com os desafios de 2020, em substituição
ao tradicional Almoço Beneficente e para
celebrar os 20 anos de atividades da AHPAS, foi
desenvolvido o kit “AHPAS 20 anos” que ficou
disponível aos nossos parceiros e voluntários.

O Douglas tem 12 anos e
mora no Jd. São Mateus,
zona leste de São Paulo. Faz
tratamento nos hospitais
Darcy Vargas e ITACI. É
atendido pela AHPAS desde
janeiro de 2019. Gosta de
jogos de montar, adora ler e
é corinthiano.

en
tre
vis
t

aa

o

pr

m
ra
og
aB

era
oG
nç
ala

AHPAS
NA MÍDIA

Tatiana Pi
ccard
i em

l

A AHPAS esteve presente em vários veículos de comunicação, expondo o abismo socioeconômico existente na nossa
cidade e apresentando a nossa missão.
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TELEVISÃO

Clique aqui
para assistir!

Clique aqui
para assistir!

Clique aqui
para assistir!

PROGRAMA “BALANÇO GERAL”
DA RECORD TV

PROGRAMA “BORA SP”
DA TV BANDEIRANTES

No dia 27 de março a AHPAS foi tema de reportagem
no programa Balanço Geral da Record TV, abordando
como a crise causada pela pandemia do novo coronavírus tem afetado o dia a dia da Associação.

No dia 9 de abril a AHPAS foi destaque no programa Bora SP da Rede Bandeirantes. Nosso presidente,
Celso Rodrigues, falou das dificuldades enfrentadas
pela Associação e sobre as medidas que temos tomado para enfrentar este período.

PROGRAMA “SPTV” DA REDE GLOBO
No dia 3 de maio participamos do programa
SPTV1, na Rede Globo, falando sobre a queda
de doações para a AHPAS. A reportagem contou
com os relatos da nossa atendida Maria Eduarda, de sua mãe, Edilene, e do nosso Presidente,
Celso Rodrigues.
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TELEVISÃO

Clique aqui
para assistir!

Clique aqui
para assistir!

AHPAS NO PROGRAMA “FANTÁSTICO”
DA REDE GLOBO

AHPAS NO PROGRAMA “BOM PARA
TODOS” DA TVT

No dia 13 de setembro, o programa “Fantástico”
contou a história da nossa atendida Laura e de sua
mãe Sineide, como parte da campanha do Criança
Esperança 2020, em que a AHPAS foi contemplada
com o projeto “Vivendo e aprendendo: um guia
para lidar melhor com o câncer infantojuvenil”!

No dia 19 de novembro de 2020 a cofundadora da
AHPAS, Tatiana Piccardi, participou do programa
“Bom para Todos”, falando sobre o trabalho da
AHPAS e o “Mover a vida - II Fórum AHPAS”.
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RÁDIO

Clique aqui
para ouvir!

Clique aqui
para ouvir!

Clique aqui
para ouvir!

AHPAS NO “JORNAL DA REDE ALESP”
DA TV ALESP

AHPAS NO PROGRAMA “GENTE QUE FALA”
DA RÁDIO TRIANON

AHPAS NO PROGRAMA “METRÓPOLE
EM FOCO” DA RÁDIO TRIANON

No dia 14 de agosto de 2020, o cofundador da AHPAS,
Luiz Maurício de Andrade da Silva, participou do
“Jornal da Rede Alesp” da TV Alesp.

No dia 17 de agosto de 2020, o cofundador da
AHPAS, Luiz Maurício de Andrade da Silva, e o ex-piloto Ingo Hoffmann participaram do programa
“Gente que fala” da Rádio Trianon com o jornalista Ricardo Godoy.

No dia 17 de agosto de 2020, o cofundador
da AHPAS, Luiz Maurício de Andrade da Silva,
participou do programa “Metrópole em Foco”
da Rádio Trianon, com o jornalista Pedro Nastri.
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RÁDIO

Clique aqui
para ouvir!

AHPAS NA RÁDIO TRANSMUNDIAL
No dia 19 de novembro de 2020, a confundadora da AHPAS, Tatiana Piccardi, foi entrevistada por
Michelle Gomes, falando sobre a AHPAS e o “Mover a vida - II Fórum AHPAS”.

ENTREVISTA DA TATIANA PICCARDI NO
PROGRAMA “CBN NOITE TOTAL”
No dia 23 de novembro de 2020, os cofundadores da AHPAS, Tatiana Piccardi e Luiz Mauricio de
Andrade da Silva, foram entrevistados pela Tania
Morales durante o programa CBN Noite Total, falando sobre a AHPAS e o “Mover a vida - II Fórum
AHPAS”, que aconteceu no mesmo dia.

JORNAL

27 DE MAIO:
OBSERVATÓRIO DO 3º SETOR

27 DE MARÇO: ECONOMIA S/A
Clique aqui
para ler!

No dia 27 de março a AHPAS foi pauta da Revista
Economia S/A, que mostrou a nossa difícil
realidade em meio ao COVID-19.

Clique aqui
para ler!

1º DE ABRIL: FOLHA DE SÃO PAULO
Clique aqui
para ler!

No dia 1º de abril fomos citados na Folha de São
Paulo como uma das ONGs que utilizaram o crowdfunding para combater os efeitos da pandemia.

27 DE MAIO: GASTRONOMINHO
Clique aqui
para ler!

02 DE MAIO: ECONOMIA UOL

Clique aqui
para ler!

No dia 2 de maio fomos citados no Economia
UOL com o projeto para para compra de kits de
higiene e cestas básicas para as nossas famílias durante o período da pandemia.

Clique aqui
para ler!

No dia 27 de maio a AHPAS foi citada no portal
Gastronominho pela parceria com a Evino para
a realização do nosso Leilão Virtual de Vinhos.

28 DE MAIO: EMPRESAS E NEGÓCIOS
Clique aqui
para ler!

22 DE MAIO: ESTADÃO
No dia 22 de maio fotos citados como uma das
ONGs beneficiadas pela live do Chitãozinho e
Xororó neste mesmo dia.

No dia 27 de maio o nosso atendido Alberty e
sua mãe Nária falaram no portal Observatório
do 3º Setor sobre a necessidade de ir ao hospital durante a pandemia.

No dia 28 de maio o trabalho da AHPAS e a
divulgação do nosso Leilão Vinho do Bem
apareceram no jornal Empresas e Negócios

08 DE JUNHO: SEGS
Clique aqui
para ler!

No dia 8 de junho fomos citados no portal SEGS
em uma reportagem sobre o apoio da Açotubo a
projetos sociais.

AHPAS NA MÍDIA
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JORNAL

03 DE JULHO: JORNAL
DIÁRIO DO PODER
Clique aqui
para ler!

No dia 3 de junho a AHPAS foi citada no jornal Diário do Poder como uma das instituições para as
quais Volvo cedeu carros durante a pandemia.

27 DE AGOSTO: REDE FILANTROPIA
Clique aqui
para ler!

04 DE JULHO: CARPRESS UOL

Clique aqui
para ler!

No dia 4 de junho a AHPAS foi citada no portal Carpress do UOL como uma das instituições
para as quais a Volvo cedeu carros durante a
pandemia.

24 DE NOVEMBRO:
DICAS DE TEATRO
Clique aqui
para ler!

07 DE JULHO: HOJE EM DIA
Clique aqui
para ler!

No dia 4 de junho a AHPAS foi citada no jornal
Hoje em Dia como uma das instituições para as
quais a Volvo cedeu carros durante a pandemia.

14 DE AGOSTO:
PORTAL DA ENGENHARIA
Clique aqui
para ler!

A nossa ação em parceria com a Volvo e o Ingo
Hoffmann foi citada em uma publicação do
Portal da Engenharia.

No dia 27 de agosto fomos citados no portal
da Rede Filantropia devido à nossa parceria
com a Amgen.

No dia 24 de novembro a AHPAS foi citada no
portal Dicas de Teatro devido a uma ação de
inauguração da unidade Morumbi do Outback.

16 DE DEZEMBRO: TORCEDORES.COM
Clique aqui
para ler!

No dia 16 de dezembro a AHPAS foi citada
como uma das instituições beneficiadas pela
live solidária “Cafu 2 x 0 Fome”

AHPAS NA MÍDIA
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O Wilians tem 7 anos. Mora
no Parque dos Bancários,
zona leste de São Paulo, e
faz tratamento no GRAACC.
É atendido pela AHPAS
desde novembro de 2019.
É corinthiano fanático,
ama “Hot Wheels” e os
“Vingadores”.

Em um ano tão difícil, contamos com o
apoio e o engajamento de diversas empresas e pessoas físicas.
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REDE DE
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APOIADORES
FUMCAD

RCG

Assessoria e Consultoria Elétrica Ltda.

REDE DE SOLIDARIEDADE

PATROCINADORES
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APOIADORES
EVENTOS/AÇÕES

REDE DE SOLIDARIEDADE

APOIADORES
INSTITUCIONAIS
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O Lucas Tadeu tem 7 anos,
é morador do Grajaú, zona
sul de São Paulo, e faz
tratamento no Hospital
Infantil Darcy Vargas.
É atendido pela AHPAS
desde setembro de 2019.
Gosta dos “Vingadores” e é
corinthiano.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Por Luiz Maurício de Andrade da Silva
Cofundador da AHPAS

Os resultados da pandemia de 2020 são suficientemente ignominiosos, sugerindo que evitemos de nos
embrenhar em qualquer circunlóquio a esse respeito.
No entanto o mesmo ano foi um dos mais significativos na história recente de nossa AHPAS, pelo
expressivo crescimento verificado no número de
atendidos. Saltamos de 41 crianças e adolescentes atendidos no início de 2020 para mais de 70
no final do ano!
Isto se deveu, em grande medida, à profunda determinação, espírito de equipe e comprometimento
com que todos que se envolvem com a nossa causa
social são rapidamente inoculados. E mais, isto se
deveu à firme tecitura de uma grande rede do bem
que vem se formando desde que a AHPAS foi fundada, há mais de vinte anos. Uma rede do bem que
se baseia nos pilares da ética, da transparência e

da economicidade, e envolve muitos voluntários,
conselheiros, apoiadores e patrocinadores.
Os desafios para os próximos anos se darão em condições peculiares, em que restrições econômicas
não poderão fazer cessar este movimento de apoio
ao atendimento integral na oncologia pediátrica. E
internamente seremos exigidos por agilidade e eficiência ainda maiores, para que o crescimento acelerado que conseguimos em 2020 não ofusque a
qualidade já reconhecida em nosso trabalho.
Entendo que devemos continuar firmes na trajetória apontada por Michael Porter, sintetizada no
conceito de valores compartilhados. Isto porque o
Estado, o setor de saúde e as empresas privadas
necessitam de nosso apoio para levar adiante o
movimento de enfrentamento desta terrível doença que é o câncer. Conclamo nossos parceiros

institucionais a renovarem mais e mais a confiança em nosso trabalho. Temos sido lanterna e radar
de um futuro mais umbroso para crianças, adolescentes e suas famílias no enfrentamento de uma
fase muito difícil de suas vidas.
Aqueles que acompanham mais de perto a trajetória da nossa AHPAS sabem que este foi o quinto ano em que a instituição foi dirigida por profissionais voluntários sem vínculo direto com a
família dos fundadores.
Em nome de nossa família, e em memória da querida Helena, gostaria de agradecer a todos vocês que
dirigem, aconselham, apoiam e patrocinam esta
ação social, com uma pequena provocação: será que
ao celebrarmos resultados tão auspiciosos nessa
substantiva rede do bem, faz mesmo sentido falar
em integrantes diretos e indiretos de uma família?

SEJA UM
TRANSFORMADOR SOCIAL
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
com serviços a causa da criança e do
adolescente com câncer.

Para Pessoa Jurídica optante pelo lucro
real e que tem benefícios fiscais a
realizar e para Pessoa Física optante pela
declaração de I.R. no modelo completo.

Ajude a AHPAS a renovar e ampliar
a frota. Para empresas, tenha sua
marca vísivel no veículo, por um ano,
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 campanhas especiais para
os atendidos em ocasiões festivas como:
Páscoa, Dia das Crianças, Passeios e
Natal. Ajude também em necessidades
específicas de medicamentos, cestas
básicas e cadeiras de rodas.

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

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.

Comemore seu aniversário ou realize uma
festa em prol da AHPAS. Como presente,
peça para seus convidados e amigos
fazerem uma contribuição para a AHPAS,
homenageando você e nossos atendidos.

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

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

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