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A Associação Comunitária Monte Azul atua em comunidades da periferia da zona sul de São 

Paulo, com programas de educação, assistência social, saúde, cultura e meio ambiente. 

Fundada em 1979, a Associação tem o Desenvolvimento Integral do Ser Humano como causa 

e a Antroposofia* como base.  

 

 

CAUSA 

Desenvolvimento integral do Ser Humano. 

  

MISSÃO 

Promover o amor ao Ser Humano independentemente da nacionalidade, raça, religião, 

posição política e condições sociais e físicas. Proporcionar oportunidades por meio de 

educação, cultura e saúde, principalmente para as pessoas não privilegiadas se 

desenvolverem material, social e espiritualmente, estimulando-as a agirem conscientemente, 

com liberdade e amor. 

 

VISÃO 

Ser reconhecida como um organismo que busca soluções inovadoras e criativas aos desafios 

da época atual, aprofunda e difunde suas experiências e ideais sociais de base antroposófica, 

e participa na construção de políticas públicas. 

 

VALORES 

Respeito ao Ser Humano 

Ser verdadeiro 

Respeito à individualidade e acreditar no potencial transformador de si próprio e do outro 

Ser igualmente livre como responsável e solidário no contexto socioambiental 

Ter abertura à colaboração de quaisquer pessoas, independente de hierarquia 

Ter esperança e confiança no desenvolvimento da humanidade e na ajuda sempre presente 

do mundo espiritual 

 

 

 

*Antroposofia (do grego "sabedoria sobre o ser humano") é uma ciência espiritual criada pelo filósofo 

austríaco Rudolf Steiner no início do século XX.  
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A Associação Comunitária Monte Azul é um organismo vivo e para nutri-lo temos 

mensalmente o Dia de Integração, no qual se encontram colaboradores dos quatro núcleos 

da Associação (Monte Azul, Peinha, Horizonte Azul e Estratégia da Saúde da Família). Os 

encontros de Integração fortalecem o espírito Monte Azul e contribuem para manter a 

unidade da Associação. Em 2015, o tema anual dos encontros foi “Como manter a chama 

viva?” e tivemos a oportunidade de conversar sobre o encontro de cada um com a Monte 

Azul e sobre nossas motivações para o trabalho.  

 

Manter a chama viva se faz ainda mais necessário em momentos turbulentos, como 

foi o ano de 2015. A crise econômica tomou grandes proporções, levando ao desemprego, 

inflação e descrença nas instituições políticas. A falta de água na grande São Paulo e os 

grandes desastres ecológicos nos fizeram acordar para a urgência de ações enérgicas e 

urgentes. A impotência do Estado de implementar uma educação humanística, a falta de 

clareza dos adultos em relação aos malefícios dos jogos eletrônicos e a banalização das 

relações nas redes sociais deixam os nossos jovens e crianças alienadas da realidade e com o 

sentimento de que são supérfluos.  

 

Nesse cenário, a Associação Comunitária Monte Azul continua lutando por um 

mundo onde a vida e o ser humano em desenvolvimento estejam no centro das atenções. 

Sabemos que numa época onde as contra-forças são cada vez mais perceptíveis, isso só é 

possível com a ajuda do mundo espiritual. Por isso, iniciamos a maioria das nossas reuniões 

com este verso:  
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Possa a oração para os seres humanos 

Ligados à Associação Comunitária Monte Azul  

Ser ouvida em Espírito. 

Possa a força auxiliadora do Cristo 

Iluminar as nossas metas. 

Que sempre mantenhamos os nossos pés  

Bem firmes no chão da realidade do mundo. 

Que em nossa cabeça resplandeça  

A luz da nossa estrela guia. 

Para que possamos escutar 

a íntima voz do nosso coração 

Que nos abre às intuições necessárias  

Para agir com amor e consciência  

E assim transformar as forças destruidoras  

em nós e nos outros 

Em forças criativas sanantes.  

 

 

Com este Relatório Anual, gostaríamos de compartilhar - com colaboradores, amigos, 

parceiros, doadores, voluntários e interessados em geral - um pouco do que realizamos em 2015. 

Queremos, com isso, divulgar e dar transparência ao trabalho realizado; reconhecer e agradecer todos 

os que se identificam com nossa causa e contribuem com nossa história; e celebrar as conquistas. Em 

breve, divulgaremos em nosso site um balanço financeiro auditado do ano. 

 

 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - RELATÓRIO ANUAL 2015 

 

6 

 

A Associação Comunitária Monte Azul estrutura sua atuação em 4 Núcleos autônomos e com 

identidades próprias, todos eles na zona sul de São Paulo. 

 

Núcleo Monte Azul 

A favela Monte Azul – no Jardim Monte Azul - é o berço da Associação Comunitária. Possui 

em torno de 2.000 moradores e o envolvimento da comunidade em mutirões resultou na 

total urbanização da favela. Hoje, todas as casas dispõem de serviços básicos de 

saneamento, eletricidade e o córrego que corria a céu aberto está canalizado.  

 

Núcleo Peinha 

No começo dos anos 80, a Associação Comunitária Monte Azul teve o privilégio de precisar 

decidir entre aplicar saldo positivo de recursos na qualificação do Núcleo Monte Azul ou na 

ampliação do trabalho. Considerando a precariedade geral da região da periferia da cidade 

de São Paulo, a escolha foi pela Peinha, favela vizinha. Assentada num morro do Jardim 

Santo Antônio, a favela da Peinha abriga cerca de 500 famílias e a maioria dos barracos é em 

alvenaria.  

 

Núcleo Horizonte Azul 

Em 1983, a Associação Comunitária Monte Azul adquiriu uma chácara, próxima à represa de 

Guarapiranga, no bairro Jardim Horizonte Azul, onde estabeleceu o Núcleo Horizonte Azul, 

inicialmente um espaço para que as crianças dos Núcleos Monte Azul e Peinha pudessem 

brincar e ter maior contato com a natureza. A partir de 1986, a união de esforços com os 

moradores da região, mobilizou melhorias de infraestrutura e os projetos do Núcleo foram 

sendo ampliados. As diversas atividades educacionais e culturais oferecidas pela Monte Azul 

nesse Núcleo vêm transformando o Horizonte Azul num Bairro Educador. 

 

Núcleo Estratégia Saúde da Família 

A Monte Azul é responsável pela rede assistencial de saúde do Distrito Administrativo do 

Jardim São Luís, por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, que incorpora e reafirma 

os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio de parceria com a 

Secretaria Municipal da Saúde (iniciada em 2001), administra 12 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), 4 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) e um Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), atendendo uma população de mais de 270.000 pessoas. 
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Apresentamos a seguir alguns números de 2015. 

 

 

Cultura 

Programa/Projeto Núcleo Números  

Raízes Culturais 

Monte Azul 75 eventos 
Aproximadamente 4.500 pessoas 
nos eventos e oficinas culturais, 
sendo 1.200 na 23a Mostra de 
Teatro Monte Azul 

Pontinho de Cultura 
Monte Azul Aproximadamente 70 crianças e 

adolescentes por mês 

Biblioteca 

Monte Azul, 
Peinha e 
Horizonte Azul 

03 Bibliotecas com 2.000 leitores 
cadastrados 
Mais de 20.000 itens nos acervos 
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Educação + Assistência Social  

Programa 
Núcleo Número de 

atendidos 

Infância Querida (0 a 6 anos)  Monte Azul e Horizonte 
Azul 

323 

Nossa Ciranda (6 a 15 anos)  Monte Azul, Peinha e 
Horizonte Azul 

570 

Escola de Música Monte Azul  
(9 a 21 anos) 

Monte Azul 73 

Tecendo o futuro (a partir de 15 anos)   
Monte Azul e Horizonte 
Azul 

320 Central de Oportunidades  
(a partir de 15 anos)    

Monte Azul 

Jovem Aprendiz (de 15 a 23 anos) 
Monte Azul 

Caminhando Juntos (pessoas com 
deficiência intelectual a partir de 15 
anos) 

Monte Azul 92 

 
TOTAL: 1.378 crianças, adolescentes, jovens e adultos 

 

 

  
 
 
 
 
 

Saúde 

Programa Núcleo Números 

Ambulatório Médico 
Terapêutico 

Monte 
Azul 

8.928 atendimentos de enfermagem e 
terapias externas 
4.636 consultas médicas, odontológicas e 
terapias diversas 
234 participantes nos grupos de apoio  

Casa Angela - Centro de 
Parto Humanizado e 
Atenção Materno-Infantil 

Monte 
Azul 

217 partos 
30.705 atendimentos para 878 mães/gestantes 
e 670 crianças de 0 a 12 meses 

Estratégia Saúde da 
Família  

Estratégia 
Saúde da 
Família 

13 Unidades Básicas de Saúde – UBS  
04 Assistências Médicas Ambulatoriais – AMA  
01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 
1.420 colaboradores  
População cadastrada: 273.233 
469.821 consultas (UBS) 
957.966 visitas domiciliares 
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Cultura 
 

Raízes Culturais – Núcleo Monte Azul 

 

Em 2015, as atividades do Raízes Culturais no Centro Cultural Monte Azul foram 

apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura: Pontos de Cultura, o que possibilitou uma 

série de eventos regulares mensais como Jazz 100 Strezz, Forró Dimonti, Noite Latina e 

Encontro de Compositores. Também oferecemos, para jovens e adultos, oficinas de Teatro, 

Samba Rock, Maracatu, Capoeira e Inglês. 

 

O Projeto “A África em Nós - Arte Estatuária Dogon”, apoiado pelo Programa de Ação 

Cultural – ProAC – Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, foi um dos 

projetos mais importantes do ano. Esse projeto de artes plásticas teve uma grande produção 

artística como resultado final, além de trazer reflexões muito ricas, valorizando a cultura 

africana e preparando educadores para levá-la para as salas de aula. 
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“O destaque do ano fica com a nossa 23º Mostra de Teatro, que foi um sucesso e atraiu cerca de 1.200 

pessoas. Foi muito importante para o Centro Cultural. Sabemos do peso cultural e da importância que este 

evento tem em nossa região, então buscamos sempre realizá-lo com dedicação.” 

Roberto de Almeida Silva, Agente Cultural do Raízes Culturais 

 

 

Pontinho de Cultura - Núcleo Monte Azul 

 

Em 2015, o Pontinho de Cultura promoveu, diariamente das 17h às 20h, brincadeiras na quadra 

da comunidade e na pequena sala do projeto. Em média, por mês, participaram 70 crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos. Os dois educadores tiveram que deixar o projeto e foram substituídos 

por Gerson, um jovem morador da comunidade, e por Juliana, uma professora recém chegada do 

Maranhão que se encantou com o projeto.  

 

 

“Juliana, a nova educadora do Projeto trouxe livros infantis e organizou 

um cantinho de leitura. Sua paixão pela poesia contagiou as crianças, que 

começaram a escrever poesias. Em agosto, fizemos o primeiro concurso de 

poesias do Pontinho de Cultura. Kauan, de 10 anos, ganhou o primeiro 

prêmio (uma caixa de chocolate, que ele comeu no mesmo dia) e ficou 

radiante.” 

Renate Keller Ignacio, Cofundadora da Monte Azul e Coordenadora do 

Pontinho de Cultura 

 

 

Kauan com a voluntária Rebekka 
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Bibliotecas - Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul 

 

Temos 3 bibliotecas na Associação - nos Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul - abertas 

ao público para pesquisas, reforço escolar, rodas de leitura e empréstimo de  livros. Um destaque do 

ano foi que a Biblioteca Horizonte Azul foi contemplada com apoio financeiro pelo edital da Fundação 

Biblioteca Nacional  para Bibliotecas Comunitárias.   

 

 

 

“Uma história especial é de uma criança diagnosticada autista, o Gabriel. No início, ele ficava de longe 

apenas olhando. Notei que ele não entrava na Biblioteca, por isso coloquei o tapete para fora com um cesto 

cheio de gibis. Então ele se aproximou, mas ainda apenas se interessando pelos gibis. Respeitamos o tempo 

dele e sabíamos que era uma questão de confiança para ele chegar até nós. Um belo dia de sol aconteceu o 

que tanto esper|vamos: sua primeira frase dirigida { professora de língua portuguesa! ‘Olha como o Cascão 

é engraçado!’, ele disse com uma doce risada. Hoje nosso amiguinho conversa conosco e é muito esperado 

todos os dias, para sentar e ler em voz alta seus gibis preferidos.” 

Gisele Simões, Coordenadora do Nossa Ciranda e responsável pela Biblioteca Horizonte Azul 
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Educação + Assistência Social 

 

Fundamentos: Pedagogia Waldorf, Abordagem Pickler-Lókzy, Terapia Social, Pedagogia Social e 

Pedagogia Curativa. 

 

Infância Querida (0 a 6 anos) - Núcleos Monte Azul e Horizonte Azul 

O Programa funciona como um CEI – Centro de Educação Infantil, por meio de Convênio com a Prefeitura 

Municipal de São Paulo. 

 

No berçário criamos um ambiente aconchegante que envolve os bebês numa atmosfera 

adequada para eles irem fazendo suas conquistas corporais e mentais por vontade própria e 

individualmente. Nesta faixa etária, o ritmo do dia está intimamente ligado ao ritmo da criança, de tal 

forma que tentamos atender a cada uma de acordo com sua natureza individual. 

 

O estímulo que a criança precisa para descobrir o seu corpo e conquistar os movimentos 

paulatinamente é o vinculo com o adulto. Este é desenvolvido nas horas do cuidar e da alimentação. A 

educadora trata cada bebê como um indivíduo: fala com ele suavemente preparando-o para cada ação 

que fará com ele e esperando a sua colaboração. Assim, a hora da troca, do banho e da alimentação se 

tornam momentos de diálogo, cooperação e conhecimento mútuo. Sabemos que agindo desta forma 

estamos estimulando a autoconfiança e cultivando a força de vontade que se fortifica com o esforço 

próprio.  

 

A outra condição básica para o desenvolvimento saudável do bebê é o espaço apropriado, 

protegendo de um lado e desafiando do outro. Os bebês devem se sentir seguros para exercitar todo 

tipo de movimento: virar, rodar, rastejar, engatinhar, ficar em pé, dar os primeiros passos, subir e descer 

pequenas escadas etc. sem ajuda de adultos e muito menos de aparelhos. Baseamo-nos para o trabalho 

do berçário na experiência desenvolvida pela Pediatra Húngara Emmi Pikler num orfanato onde, 

embora as crianças não tivessem o calor da mãe, elas conseguiram se desenvolver com autoconfiança e 

autonomia graças às observações e método por esta médica criados. 

 

Com o cultivo da fala suave, do canto e da poesia estamos dando o exemplo que a criança 

precisa para aprender a falar. Os brinquedos que colocamos à disposição são de materiais naturais para 

fortificar o seu organismo sensorial. Assim, as cores das paredes e dos objetos que estão nos berçários 

são pensadas para criar um ambiente calmo e alegre, evitando a poluição visual. 
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As atividades oferecidas para as crianças na creche devem ter sentido perceptível para que elas 

as imitem no brincar. As educadoras trabalham enquanto as crianças brincam: cozinhar, fazer pão ou 

bolo, lavar, cuidar dos brinquedos, costurar roupinhas de boneca, varrer a sala, cuidar do jardim, todas 

estas atividades primordiais da vida humana devem acontecer na sala. As crianças livremente podem 

ajudar ou brincar. O fazer do adulto é o alimento para o brincar da criança. Desta maneira não há 

problema algum agrupar crianças de diversas faixas etárias e de vários estágios de desenvolvimento. 

Cada um imita em liberdade, brinca em liberdade e não há cobrança por parte dos adultos. A mesma 

coisa vale para as atividades artísticas. Elas são propostas, mas cada criança pode participar do seu jeito. 

Na hora da roda rítmica ou de contar história, procuramos incluir as menores, mas se uma criança não 

quer entrar na roda , ela fica brincando ao lado.  

 

Tudo isto é organizado num ritmo diário e semanal, no qual se revezam momentos de 

concentração e momentos de expansão, assim como acontece na nossa respiração, ou no ritmo do dia 

e da noite. Momentos de concentração são: a roda rítmica, contar história, verso antes da refeição, hora 

de dormir. Momentos de expansão são: brincar livre fora ou dentro da sala.  

 

Crianças brincam de lavar roupinhas de boneca 

 

“Temos uma criança, Guilherme, de um  ano e nove meses que tem uma deficiência: Distrofia Muscular. Ele 

quando chegou na creche só ficava deitado quase sem movimento. Com o trabalho das professoras e 

acompanhamento com a pediatra da creche e fisioterapeuta, acupuntura e atendimento no Hospital 

Público, Guilherme terminou o ano de 2015 sendo outra criança: sorri, faz todas as refeições, sobe no 

escorregador, entra e sai da canoa (uma balança grande de madeira). Para a alegria das professoras, ele já 

está ficando em pé e tenta caminhar segurando nas paredes. Viva Guilherme!” 

Telma Benedicto, Coordenadora do Infância Querida Monte Azul 
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Sonho de Luz (2 a 6 anos) - Núcleo Monte Azul 

 

Além do Centro de Educação Infantil conveniado, o Programa Infância Querida conta com o 

Jardim de Infância Waldorf Sonho de Luz. Mantido pela contribuição dos pais e a doação de padrinhos, 

o Sonho de Luz atende 20 crianças num grupo de faixa etária mista (2 a 6 anos), o que possibilita uma 

interação mais rica entre as crianças e a vivência concreta do respeito às diferenças. O Jardim funciona 

em uma casa no meio da comunidade Monte Azul com um quintal, onde educadoras cozinham na 

presença das crianças e executam todos os demais afazeres domésticos, estímulo inestimável ao 

brincar livre.  

 

 

 

Nossa Ciranda (6 a 15 anos) - Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul 

O Programa funciona como um CCA - Centro para Crianças e Adolescentes, por meio de Convênio com a 

Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Aula de dança no núcleo Peinha 

 

Na região dos Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul temos muito desemprego; 

indivíduos que passam tempo na rua sem ter como atuar de forma profissional e útil dentro de nossa 

sociedade. Muitas famílias têm seu sustento garantido pelo trabalho das mulheres que atuam como 

diaristas ou estão em empresas terceirizadas de limpeza.  

 

Assim, as crianças passam um período na escola pública e, se não existisse o atendimento nos 

CCAs, como os nossos, elas estariam em casa sozinhas, expostas às péssimas influências da televisão, 

vídeo games, computadores e internet. Parece contraditório dizer que as famílias lutam pela 

sobrevivência, mas podem adquirir esses aparelhos da tecnologia moderna. No entanto, não é. 
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Sabemos que o incentivo à alienação cria o desejo e a possibilidade para que as famílias, mesmo as 

menos favorecidas, tenham acesso a tudo isso (em suaves prestações) para que possam se anestesiar e 

não agir diante de sua situação de sobrevida. 

 

Muitas crianças, que ainda preservam a saúde de seu ser, não aguentam ficar diante desses 

aparelhos e querem ir para a rua brincar e encontrar os amigos. Nesse caso, elas estão expostas às 

influências destrutivas de um ambiente onde muitos adultos estão ociosos e revoltados. Assim, seus 

valores e exemplos acabam revelando a decadência e levando a atitudes que deveriam estar longe da 

vida de uma criança. Junto a esses fatos, temos de lidar com a realidade do tráfico de drogas e de 

usuários que estão presentes nas comunidades, aliciando as crianças desde muito cedo. Nesse 

contexto, o trabalho do Nossa Ciranda é de extrema importância para as comunidades que atendemos.  

 

No dia a dia, recebemos as crianças em nosso espaço antes ou depois do horário da escola 

(contraturno escolar). Oferecemos um ritmo diário no qual elas realizam suas refeições (um lanche e um 

almoço com alimentos integrais, saudáveis e orgânicos). Também realizamos atividades pedagógicas: 

rodas de época, desenho de forma, aquarela, trabalhos manuais, histórias de acordo com as idades, aula 

de música, teatro e dança, além de atividades esportivas. Com os maiores, trabalhamos temas de seus 

interesses e eles participam do Fórum Regional da Criança e do Adolescente. 

 

 

Escola de Música Monte Azul (9 a 21 anos) - Núcleo Monte Azul 

 

A Escola de Música Monte Azul atende crianças e jovens de 9 a 21 anos, oferecendo aulas 

individuais ou em pequenos grupos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Os alunos também 

podem participar do coral, da Orquestra Infanto-Juvenil ou da Camerata Monte Azul. Parte desse 

atendimento compõe o Programa Nossa Ciranda (CCA).   
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Um dos destaques do ano foi a participação da Camerata no Festival de Música organizado pela 

Secretaria Municipal de Educação. Nos apresentamos no CEU Paraisópolis e fomos escolhidos para 

representar a região do Campo Limpo na final, realizada em novembro, no Colégio Humboldt. 

 

 

“Um momento marcante foi a visita dos músicos da Orquestra Internationale Bachakademie Stuttgart. Foi 

uma vivência muito especial. Eles participaram do nosso ensaio da Orquestra, mostraram como poderíamos 

trabalhar o ritmo com movimentos corporais e tocaram ‘Fantasy’, de Benjamin Britten, para 150 crianças, 

que escutaram em silêncio absoluto.” 

Renate Keller Ignacio, Cofundadora da Monte Azul e Coordenadora da Escola de Música 

 

 

Tecendo o Futuro Monte Azul (a partir de 15 anos)  

O Programa funciona como um CJ - Centro da Juventude, por meio de Convênio com a Prefeitura Municipal 

de São Paulo. 

 

Oferecemos em 2015, as seguintes oficinas: Corte e Costura, Design de Acessórios, Informática 

Básica, Auxiliar Administrativo, Marcenaria, Marchetaria, Panificação e Culinária Básica. 

Complementando as oficinas, temos as aulas “Enfrentando o Futuro com Coragem”, nas quais o jovem 

desenvolve o seu projeto para o futuro e discute temas como família, amizade, cidadania, o ser humano 

e os reinos da natureza. Tivemos também uma parceria com o Projeto Arrastão por um período de 03 

meses e meio, no qual educadores do projeto trabalharam com os nossos jovens o tema 

empreendedorismo, com o intuito de fomentar e assessorar projetos para os jovens e para 

comunidade.     
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“Marlene iniciou a Oficina de Corte e Costura e não conseguia lidar com as m|quinas, além de ser 

impaciente e ansiosa. Ao longo do tempo, foi se acalmando e arriscando os primeiros manuseios, primeiro 

manualmente e depois nas máquinas. Passou a praticar e seu desempenho foi melhorando, até que as 

peças confeccionadas chamaram a atenção pela beleza e perfeição dos acabamentos. Marlene concluiu a 

oficina com excelente aproveitamento, habilidades, mais concentração e paciência, nos levando a entender 

que h| diversas formas de desenvolvimento e cada jovem têm o seu tempo para aprendizagem.” 

Rosana Dias, Coordenadora do Tecendo o Futuro Monte Azul 

 

 

Tecendo o Futuro Horizonte Azul (a partir de 15 anos)  

O Programa funciona como um CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, por meio de 

Convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Feira do trabalhador 
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No Núcleo Horizonte Azul - por meio de convênio com a Prefeitura na modalidade CEDESP (e 

não CJ, como no Núcleo Monte Azul) - o Programa Tecendo o Futuro possibilita a participação de 

adultos até 60 anos nos cursos profissionalizantes: marcenaria, informática e práticas administrativas. A 

convivência de jovens e adultos foi muito positiva para todos. 

Formatura 

 

 

Central de Oportunidades (a partir de 15 anos) e Jovem Aprendiz (de 15 a 23 anos) - Núcleo 

Monte Azul 

 

Para complementar o atendimento oferecido aos jovens pelo Tecendo o Futuro, a Associação 

Comunitária Monte Azul estabelece parcerias para aprimorar a formação dos jovens (Programa Jovem 

Aprendiz) e os encaminhá-los ao mercado de trabalho (Central de Oportunidades). 

 

No Programa Jovem Aprendiz, além do curso de Assistente Administrativo, oferecemos um 

novo curso em 2015: Práticas Administrativas (para os cargos de auxiliar de escritório, almoxarife, 

arquivador e office boy/girl). Destacamos também a Realização do cadastro da Associação Comunitária 

Monte Azul no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (Juventude Web) do Ministério do 

Trabalho e Emprego –MTE.  
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1a turma de 2015 da Central de Oportunidades 

 

 

Caminhando Juntos (pessoas com deficiência intelectual a partir de 15 anos) - Núcleo Monte 

Azul 

O Programa funciona como um NAISPED -  Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência, 

por meio de Convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

 

O Caminhando Juntos atende pessoas, acima de 15 anos, com deficiência intelectual e suas 

famílias que vivem na Zona Sul de São Paulo. O objetivo do programa é prevenir a institucionalização e a 

segregação das pessoas com deficiência intelectual e promover sua inclusão social, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária. 

 

A ação com os atendidos é desenvolvida por meio de oficinas de trabalho artesanal, alternadas 

com atividades oferecidas por instituições parceiras. Em 2015, as atividades foram: vivências e reflexões 
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sobre o meio ambiente (em parceria com o PAVS - Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, do 

Estratégia Saúde da Família); Oficina de Arte Inclusiva e Taekwondo (parceria com o Instituto Olga Kos); 

e o Projeto Conhecendo o Corpo, sobre corpo humano e sexualidade. Os atendidos também 

participaram de eventos externos como uma Corrida e Caminhada no Parque do Ibirapuera e a 

REATECH (Feira de Tecnologia da Acessibilidade). 

 

Além dessas atividades, os profissionais do programa acompanham questões de violência 

doméstica, por exemplo, realizando o acolhimento e encaminhamentos necessários junto à rede de 

serviços públicos. Já o trabalho com as famílias incluiu reuniões mensais com temas propostos pelas 

mães e pais (como autonomia, alimentação); reuniões semestrais dos pais com os educadores; Festa 

Junina; e Festa da Família. 

 

 

“O nosso parceiro Instituto Olga Kos conseguiu uma colocação no mercado de trabalho para dois alunos. 

Demos o suporte no encaminhamento junto às famílias e junto aos jovens, que ficaram felizes, mas também 

ansiosos, principalmente no período de adaptação. Um deles permanece no trabalho até hoje e o outro não 

se adaptou, pois precisaria de um acompanhamento na empresa.” 

Nenete Almeida, Coordenadora do Caminhando Juntos 
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Meio Ambiente 
 

Alimentação saudável 

Sabemos que o processo de se alimentar não é somente um processo material no qual 

ingerimos substâncias que o nosso corpo necessita, mas é também um processo energético, sendo que 

a maneira como a planta foi cultivada influencia a nossa saúde física e anímica. Alimentos orgânicos 

fortalecem a vitalidade, a capacidade de concentração e a força de vontade; enquanto alimentos 

cultivados com fertilizantes químicos e produtos industrializados carecem destas qualidades. Por isso, 

procuramos, dentro do possível, oferecer uma alimentação saudável, natural, integral e variada com o 

mínimo de açúcar e pouco sal para todos: colaboradores, voluntários e beneficiários. As cozinheiras dos 

Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul se encontram uma vez por mês para formação continuada 

na qual aprofundam os conhecimentos sobre a importância de uma alimentação saudável e  trocam 

receitas. 

 

Coleta seletiva de lixo 

Em 2015 retomamos a coleta seletiva de lixo nos Núcleos Monte Azul e Peinha. Uma vez por 

semana, entregamos os materiais recicláveis num Ecoponto. Não foi fácil introduzir o hábito de separar 

o lixo, mas estamos insistindo, sabendo da importância de assumirmos esta responsabilidade. No 

Núcleo Horizonte Azul temos parceria com a cooperativa “Recicla Vera Cruz”, que recolhe os nossos 

materiais e vende para empresas.  

 

Economia de água 

Considerando a grave crise hídrica que vivemos no início de 2015, decidimos adotar algumas 

medidas. Nos Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul revimos a maneira de lavar a louça e, assim, 

foi possível uma economia grande de água. Em alguns espaços da Associação, instalamos sistema de 

coleta de água de chuva. Pretendemos em 2016 ampliar estas instalações. No Núcleo Estratégia Saúde 

da Família houve a instalação de uma caixa d’água para captação de água da chuva. 

 

Horta orgânica terceirizada 

No Núcleo Horizonte Azul temos uma horta orgânica que, em 2015, foi arrendada para uma 

família do bairro com o intuito de promover o empreendedorismo e a possibilidade de comprarmos os 

produtos com as verbas dos convênios disponíveis para alimentação. Infelizmente, a família não se 

adaptou e tivemos que rescindir o contrato no fim do ano. Em 2016 um agricultor mais experiente 

assumirá este empreendimento.  

 

Produtos de limpeza ecológicos 

No Núcleo Peinha foi introduzido como projeto piloto a utilização de um produto de limpeza à 

base de ativos naturais de fontes renováveis, da Terpenoil. A experiência foi um sucesso, tanto na 

eficácia da limpeza, como na economia financeira. Pretendemos em 2016 estender o uso para outros 

espaços da Associação. 
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Saúde 
 

Fundamentos: Medicina e Terapias de base Antroposófica, Medicina Quântica, Acupuntura e 

Homeopatia. 

 

Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul 
 

Há 36 anos o Ambulatório Médico Terapêutico da Associação Comunitária Monte Azul vem 

proporcionando o acesso da população de baixa renda ao atendimento e aos recursos médico-

terapêuticos da medicina antroposófica. O Ambulatório Médico Terapêutico Monte Azul possui um 

modelo único no mundo em equipe multidisciplinar antroposófica e atende prioritariamente as famílias 

das favelas Monte Azul e Peinha, além do bairro Horizonte Azul, cobrando um valor simbólico. Para 

subsidiar esses atendimentos, o Ambulatório realiza consultas cobradas com o público geral – num 

valor abaixo do tradicional praticado nas clínicas antroposóficas.  

 

Nossa equipe é composta por voluntários e colaboradores especialistas em: Medicina 

Antroposófica; Dermatologia Antroposófica; Clínica Geral/Psiquiatria; Oncologia; Neurologia; Medicina 

Quântica; Odontologia; Terapia Individual, de Casal e de Família; Aconselhamento Biográfico; Coaching; 

Psicopedagogia e Reorganização Neurofuncional; Terapia Artística;  Euritmia; Enfermagem; Fisioterapia; 

Massagem Rítmica; Deslizamento; e  Enfaixamento.  

 

Além dos atendimentos nessas áreas, o Ambulatório realiza Grupos de Apoio temáticos 

gratuitos, com encontros mensais ou semanais. Em 2015, tivemos: Grupo do Pulmão Saudável 

(Antitabagismo), Grupo de Adolescentes, Grupo de Reeducação Alimentar e Grupo de Birra. 
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“Ampliação da arte de curar, aprofundamento da arte de cuidar. Nosso lema tem sido entoado cada vez 

mais forte dentro e fora da comunidade. Cada vez mais pessoas procuram por atendimento de qualidade 

que contemple o melhor do tratamento atualizado da ciência médica tradicional, integrada por uma 

abordagem mais aprofundada do ser humano e do processo de adoecimento. Manifestações de afeto e 

gratidão para com a equipe têm sido cada vez mais frequentes dentro do nosso espaço terapêutico, 

fenômeno esperado e natural dentro de um exercício de autonomia e respeito que o Ambulatório 

proporciona aos que nele trabalham.” 

Fatima Ferretti, Coordenadora do Ambulatório Médico Terapêutico 

Deslizamento  

 

Grupo com Adolescentes 
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Casa Angela - Centro de Parto Humanizado e Atenção Materno-Infantil 
 

A Casa Angela completou, em 2015, 4 anos de funcionamento pleno, oferecendo atenção 

integral e humanizada à saúde materno-infantil e ao parto normal de baixo risco.  

 

O Centro de Parto Humanizado funciona de forma integrada com o Ambulatório de Pré-natal e 

Puericultura e com o Ambulatório de Aleitamento Materno/Posto de Coleta de Leite Materno, este 

último mantido em cooperação com o Banco de Leite Humano do Hospital Regional Sul. Além de 

consultas e atendimentos individuais por enfermeira obstetra, obstetriz, técnica de enfermagem, 

médico pediatra, terapeuta artística, fisioterapeuta, massagista rítmica e psicóloga, a Casa oferece uma 

grande variedade de cursos, palestras e oficinas de apoio à gestação, preparação do casal para o parto, 

à amamentação, aos cuidados com bebês e ao planejamento familiar.  

 

 

A Casa Angela continua com números crescentes de atendimentos de gestantes, mães e bebês. 

Obtivemos resultados muito satisfatórios com relação aos indicadores maternos e neonatais e de boas 

práticas obstétricas. Nossa estatística perinatal e os inúmeros depoimentos positivos de mulheres e 

casais acompanhados, assim como os resultados da pesquisa de satisfação dos usuários comprovam 

que o modelo de assistência da Casa Angela une excelência técnica com humanização, tendo um olhar 

especial às dimensões psicoemocionais e espirituais da experiência do nascimento, ao empoderamento 

das mulheres, ao fortalecimento dos vínculos afetivos entre mãe, pai e bebê e ao desenvolvimento 

pleno do recém-nascido.  
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O ano de 2015 foi de grandes conquistas e de mudanças importantes no cenário de gestão da 

Casa Angela, que trouxeram novos desafios, necessidades e oportunidades. A principal conquista foi a 

inserção da Casa Angela no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de um convênio de prestação de 

serviços com a Secretaria Municipal de Saúde, assinado em dezembro. O convênio com a Prefeitura 

para garantir a gratuidade do atendimento a mulheres de baixa renda era um objetivo da Casa desde 

sua fundação.  

Destacamos também:  

 Participação no Fórum Perinatal da Cidade de São Paulo - espaço permanente, deliberativo e 

gestor das políticas de atenção à saúde da gestante, dos recém-nascidos e da criança até 02 

anos. 

 Habilitação como Empreendimento Social pelo Programa de Aceleração da Artemísia. 

 Entrada na rede de fellowship global do programa WomenChangeMakers-WCM da Womanity 

Foundation. 

 Novas parcerias com universidades públicas e privadas, no âmbito de formação e pesquisa: 

Escola de Enfermagem da USP (EE-USP); Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP); e Escola 

da USP (EACH-USP); e Universidade Anhembi Morumbi. 

 Novas oportunidades de prestação de serviços de consultoria e de capacitação para hospitais e 

maternidades do setor público e privado e para gestores públicos e privados, com o objetivo de 

implantação de Centros de Parto Humanizado seguindo o modelo da Casa Angela.  

 

“Escolhi ter meu parto na Casa Angela porque me identifiquei com a energia do ambiente. É um local 

imensamente acolhedor, onde carinho, respeito e amor passeiam livremente pela recepção, consultórios, 

cozinha e quartos. Tudo lá é feito com muita dedicação. Todas as enfermeiras que me atenderam foram 

extremamente cuidadosas e atenciosas. Por todo o carinho e atenção que recebemos da equipe da Casa 

Angela, não só durante o pré-natal e parto, mas também no pós-parto, é que veio a certeza de termos 

escolhido o melhor lugar para o nascimento do Samuel. ”  

Viviane Maíra Conrado 
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Estratégia Saúde da Família 
 

Somos parceiros da Secretaria Municipal de Saúde, administrando a rede assistencial de saúde 

do Distrito Administrativo do Jardim São Luís, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que 

incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) – universalização, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade -  e se alicerça sobre três grandes pilares: 

a família, o território e a responsabilização, além de ser respaldado pelo trabalho em equipe. A 

Estratégia Saúde da Família (ESF) está vinculada ao Plano Nacional de Saúde, também conhecido como 

Pacto pela Saúde, cujo objetivo é reduzir as desigualdades em saúde, mediante a pactuação de metas 

estratégicas para a melhoria das condições de saúde da população e para a resolubilidade do SUS.  

 

 

 

Unidade Básica de Saúde - UBS 

As UBSs devem prestar serviços de Atenção Básica. Algumas ações e procedimentos realizados: 

Consultas médicas, de enfermagem e odontológicas; Visitas Domiciliares; Grupos Educativos/ Práticas 

Corporais; Vacinação, Inalação, Medicação e Curativo; Coleta de Papanicolau e de material para análises 

clínicas; entre outros.  

 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem o objetivo de ampliar a abrangência das ações da 

atenção básica, com foco na estratégia da saúde da família, contribuindo para promover a integralidade 

das ações das equipes de saúde da família associada à qualificação da assistência, contemplando e 

solidificando as diretrizes do SUS. Algumas ações do NASF: Consultas Compartilhadas e Específicas; 

Visitas Domiciliares Compartilhadas e Específicas; Grupos Educativos e Práticas Corporais na 

Comunidade; entre outras. 
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Assistência Médica Ambulatorial - AMA 

A unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) é uma unidade destinada ao pronto atendimento 

dos usuários com quadros agudos de baixa e média complexidade, acolhendo a demanda, realizando o 

atendimento de acordo com a classificação do risco e garantindo a continuidade das atividades de 

promoção, prevenção e assistência à saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

Alguns procedimentos médicos e de enfermagem realizados: 

 Atendimento médico não agendado nas clínicas básicas e eventualmente em outras, de acordo 

com critérios de organização dos serviços e perfil epidemiológico da região, para portadores de 

patologias de baixa e média complexidade; 

 Aferição dos sinais vitais (temperatura, pressão arterial, pulso e respiração, glicemia capilar); 

 Administração de medicamentos orais, injetáveis e inalação; 

 Curativo, retirada de pontos, bem como suturas simples e drenagem de abscesso; 

 Laboratório; 

 Raios-X; 

 Outras atividades de acordo com o escopo de atuação definido pela SMS. 

 

 

 

Como acontecimentos especiais no ano de 2015, destacamos:  

 Assinatura de contrato de gestão com a Prefeitura para assumir a rede assistencial de saúde do 

Distrito Administrativo do Jardim São Luís: UBSs, AMAs e NASF. Esse contrato ampliou a 

parceria com a Prefeitura, iniciada em 2001, por meio de convênio para administrar as UBSs do 

Distrito.  

 No segundo semestre, celebramos a unificação da UBS Jardim Alfredo com a unidade de 

Assistência Médica Ambulatorial (AMA), acoplada no mesmo prédio, passando a denominar-se 

UBS Integral Sustentável. A diferença básica da UBS com ESF para a UBS Integral está na 
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agregação de profissionais das especialidades básicas como, por exemplo, o pediatra, o clínico e 

o ginecologista, dentre outras especialidades. Esta UBS Integral inova na condição de ser uma 

UBS Sustentável, cujo foco também está no desenvolvimento local de ações relacionadas ao 

meio ambiente, bem como, no empreendimento de ações de educação ambiental para a 

população da sua área de abrangência. 

 

“Sem dúvida a equipe de formação continuada foi um elo importante na garantia de ter os profissionais 

treinados para a operacionalização dos serviços nas unidades. Para tanto, foram oferecidos inúmeros 

cursos e capacitações. Neste foi levado em conta não só o desenvolvimento profissional, mas também a 

humanização no trabalho, por meio de momentos de descontração, atividades artísticas e culturais, num 

programa que chamamos de ‘Cuidando do Cuidador’. Um exemplo foi a Semana da Enfermagem, que 

aconteceu no Núcleo Horizonte Azul. Na ocasião, todos os enfermeiros e auxiliares de enfermagem tiveram 

a oportunidade de passar um dia juntos, desenvolvendo atividades, como aquarela e tantas outras para o 

equilíbrio e compreensão do ser humano.” 

Marisa de Souza, Coordenadora do Estratégia Saúde da Família 
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Criadora de pontes  

Em setembro de 2015, Ute Craemer, fundadora da Associação Comunitária Monte 

Azul, viajou para a Europa a convite da Fundação Mahle (parceira da Monte Azul por meio do 

Instituto Mahle), para participar do Festival de 50 anos da Fundação, em Stuttgart 

(Alemanha). Após a participação no Festival, Ute seguiu viagem por mais de 10 cidades 

alemãs - além de passar pela Suíça, Suécia e Noruega - e aproveitou para divulgar sua 

biografia nas cerca de 20 palestras que realizou sobre a Associação Comunitária Monte Azul, 

o Brasil e a Antroposofia.   

 

A biografia “Die Brückenbauerin” (algo como “Criadora de pontes”, em tradução 

livre), escrita pela alemã Dunja Batarilo, foi lançada na Europa em 2014 e Ute já havia 

realizado uma turnê de lançamento da obra pela Alemanha e Suíça, em novembro daquele 

ano. 

 

“Depois de 6 semanas, fiquei  feliz em voltar ao seio da Monte Azul!!!!!!!!!!!!!!” 

Ute Craemer, Fundadora da Associação Comunitária Monte Azul 
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Escola de Resiliência Horizonte Azul  

 

A ideia de ter uma Escola Waldorf na Associação Comunitária Monte Azul surgiu ainda no início 

de década de 80, já que as crianças saíam de nossas creches aos 7 anos de idade e eram encaminhadas à 

1ª série da Escola Pública. Desde então, percorremos um longo caminho para realizar esse sonho de 

levar a Pedagogia Waldorf do Ensino Fundamental para a periferia de São Paulo. 

 

 As primeiras tentativas foram de ter uma escola conveniada com a Prefeitura ou com o Estado, 

mas os esforços nesse sentido não deram frutos. Passamos, então, a acreditar que outro caminho 

possível seria incentivar a incorporação de elementos da Pedagogia Waldorf nas escolas públicas, por 

meio da participação de seus educadores no Mainumby (Programa de formação para educadores 

sociais criado pela Monte Azul), que vinha tendo uma boa recepção desses profissionais.  

 

 Mas o sonho da escola continuava... Então, em 2010, com recursos de doadores da Associação, 

iniciamos um grupo de 1ª série, integral, no Núcleo Horizonte Azul, que chamamos de Escola de 

Resiliência. A resiliência é um conjunto de capacidades que nos permite enfrentar e crescer diante das 

adversidades da vida, ou seja, nos dá alicerce para recomeçar após dificuldades e traumas. Nas crianças, 

essas capacidades são promovidas, principalmente, pelo estabelecimento de vínculos e de relações de 

amor e confiança com adultos, fatores fundamentais na Pedagogia Waldorf.  

 

 No ano seguinte, com um grupo de 1ª e um de 2ª série, comemoramos a primeira grande 

conquista: em janeiro de 2011, a Escola de Resiliência foi reconhecida e oficializada pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, para a oferta de Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano), para crianças de 

6 a 12 anos, em período integral, tendo a Pedagogia Waldorf como base.  

 

  E no ano de 2015 celebramos mais uma importante vitória: desde janeiro, a Associação 

Pedagógica Rudolf Steiner mantém integralmente a Escola de Resiliência. “Foi um presente!”, conta 

Ute Craemer, fundadora da Associação Comunitária Monte Azul, que vê nessa parceria uma 

possibilidade de aprendizados mútuos. 

 

A Associação Comunitária Monte Azul complementa as atividades da Escola de Resiliência com a 

manutenção de uma horta educativa, onde os alunos cultivam os canteiros e aproveitam as hortaliças 

nas suas refeições. Mais do que uma simples atividade pedagógica, a ideia é cultivar diariamente a 

ligação do ser humano com a terra, desenvolver a força de vontade para agir e desenvolver a qualidade 

anímica da veneração diante dos milagres da natureza.  
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“O aluno João chegou a nós em 2011. Já não estava mais frequentando a escola pública; preferia a rua e, 

bem pequenino, aos 8 anos, já realizava furtos, pois aprendera bem cedo este ‘ofício’. João chegou arredio, 

violento. Não conseguindo brincar com crianças, passava o tempo todo ao lado de adultos. Quebrou muitas 

janelas de vidro, janelas de ônibus, cantava os ‘funks’ mais pesados e pornográficos, faltava muito às aulas, 

pois dependia apenas de si mesmo; seus pais, usuários assíduos das drogas, não o levavam até a escola, 

sequer o vestiam. Foram anos de trabalho profundo com muito amor por parte de nossos educadores. 

Incrível foi acompanhar o seu desenvolvimento social, sua metamorfose. Hoje ele brinca lindamente com 

todas as crianças de sua classe; frequenta assiduamente as aulas; acorda sozinho, veste-se sozinho e vem 

sozinho para a escola! Está conseguindo aprender, finalmente, a escrever e a ler; está entusiasmado com a 

escola, criou gosto pelo aprender; tornou-se uma criança feliz, vivendo em grupo, respeitando o espaço da 

escola. Cremos que tenha sido o amor humano que o ajudou a ser criança e a poder brincar com alegria. 

Como diria Schiller: ‘Só é homem no verdadeiro sentido aquele que brinca.’” 

Mario Zoriki, Coordenador da Escola de Resiliência Horizonte Azul 

 

 
João brincando na praia de Bertioga 
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Dando sustentação e apoio a todos os Programas e Projetos da Associação 

Comunitária Monte Azul e contribuindo para o fortalecimento e sustentabilidade da 

organização e para a produção e disseminação de conhecimento, destacamos, em 2015, a 

atuação das seguintes áreas:  

 

Escola Oficina Social 

Desde a fundação da Monte Azul existe a preocupação de incluir os moradores das 

comunidades atendidas no seu próprio processo de recuperação social e desenvolvimento, 

contratando-os como colaboradores da Associação, por exemplo. Com isso surgiu a 

pergunta: como formar os colaboradores, às vezes até analfabetos, para o trabalho? Como 

formá-los dentro de uma pedagogia, medicina e outras práticas tão exigentes? Para isso 

desenvolvemos a Escola Oficina Social, um programa de desenvolvimento dos 

colaboradores da Monte Azul, cujo lema é: “Aprender Trabalhando e Trabalhar 

Aprendendo”. Dessa forma - como estrela guia para a atuação de colaboradores, voluntários 

e amigos - foi desenvolvido um currículo para cada área, contemplando os eixos Profissional, 

Social e Cultural. A partir de avaliações e de um processo de acompanhamento, são 

oferecidas oficinas práticas e de estudo, com o intuito de proporcionar revitalização e 

equilíbrio entre as instâncias do pensar, sentir e querer.  

 

Em 2015, destacamos:  

 Programa Mainumby de formação de educadores, no núcleo Horizonte Azul: uma vez 

por mês foi realizada formação para os educadores e encontro de educadores com os pais 

das crianças atendidas. Os temas são oferecidos para dar apoio ao processo de educação e 

desenvolvimento humano. Alguns dos temas tratados: drogadição, alimentação saudável, 

malefício da televisão, ritmos, importância do vínculo da família com a criança.  

 Oficinas para colaboradores da Coordenação do Estratégia Saúde da Família: como 

objetivo de promover uma maior integração da equipe e a possibilidade de aprendizado e 

desenvolvimento de novas habilidades através das artes. Temas trabalhados: Oficinas de 

bonecas e canções infantis, Culinária, Modelagem e Conto de Fadas e Aquarela. 

 

“Participar da oficina de boneca me ensinou a costurar a minha ‘neném’ do meu jeito e também 

me ensinou brincadeiras para fazer com a minha sobrinha. Essas oficinas, além de permitir que 

eu saia da rotina, criam um espaço de trocas de experiências entre os colegas, fortalecendo o 

vínculo entre nós”. 

Karla do Carmo Teixeira, Analista de Folha de Pagamento do Estratégia Saúde da Família 
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Oficina para colaboradores da Coordenação do Estratégia Saúde da Família 

 

Grupo de Metas  

O Grupo de Metas é responsável pelo norte de pensamento e atuação da Associação, 

orientando os 4 Núcleos. É o guardião da identidade da Monte Azul, composto por pessoas que 

carregam a missão dentro de si e que desenvolvem um olhar ampliado nas questões estratégicas. 

 

O ano de 2015 foi de muito trabalho e grandes reflexões no Grupo de Metas. Fizemos alguns 

retiros para rever e aprofundar as discussões sobre a nossa atuação e também para desenvolver a visão 

da Monte Azul– dando continuidade a conversas iniciadas em 2013. A partir do Grupo de Metas, então, o 

processo de “lapidação” da Visão Institucional chegou aos colaboradores, nas reuniões de coordenação 

e nos encontros de integração. A construção participativa faz parte do nosso DNA e permite um maior 

engajamento e o compartilhamento do sentimento de fazer parte.  

 

Como resultado desse processo, elaboramos a seguinte Visão Institucional: Ser reconhecida 

como um organismo que busca soluções inovadoras e criativas aos desafios da época atual, aprofunda e 

difunde suas experiências e ideais sociais de base antroposófica, e participa na construção de políticas 

públicas. 

 

Também durante os retiros, sentimos a necessidade de rever nosso modelo de gestão e focar 

mais nossos esforços para as áreas de atuação, que - por suas complexidades específicas- exigem 

grande compreensão e conhecimento de leis, articulações, inovações, benchmarking e monitoramento 

de impactos. Assim, emergiu uma nova proposta de organização para as reuniões semanais do Grupo 
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de Metas: num primeiro momento o Grupo se divide em subgrupos temáticos (Saúde; Meio Ambiente; 

Educação/Cultura/Assistência Social; e Administração) e, depois, o grupo inteiro se reúne para discutir 

temas mais gerais e estratégicos. Esperamos, assim, trazer mais eficácia e eficiência aos encontros do 

Grupo de Metas e contribuir cada vez mais para o espírito transformador da Monte Azul. Vamos avaliar 

no final do primeiro semestre de 2016 os resultados. 

 

“Fazer parte do Grupo de Metas é um desafio à altura das conquistas da Monte Azul. O caminho de se 

desenvolver para atuar, primeiramente na sua área; ampliar esse olhar para o núcleo; e depois contribuir 

para as questões estratégicas da Associação, requer um grande processo de auto desenvolvimento. Essa 

forma de gestão é o brilho dos meus olhos. Se lapidar em grupo e ter as pessoas que compõem o Grupo de 

Metas como par é, sem dúvida, um aprendizado constante. As reflexões realizadas nos retiros de Metas em 

2015, que nos levaram a rever nosso modelo de gestão, revelam o quanto buscamos nos aprofundar e nos 

transformar para estarmos à frente dos desafios da época atual.” 

Valeria Carrilho, Gestora Administrativa da Monte Azul 

 

 

Publicações Monte Azul 

A Associação Comunitária Monte Azul tem 29 livros publicados. As publicações Monte Azul são 

desenvolvidas para inspirar e disseminar conhecimento para indivíduos e organizações. Em 2015, 

trabalhamos na elaboração de 3 livros, que serão publicados em 2016. 

 

 

Consultoria 

Por meio de ações que ajudam a levar ao mundo nossa experiência no trabalho social, nossa 

Consultoria tem como objetivos: contribuir com a criação e crescimento de outras organizações (sociais 

ou não); contribuir com o fortalecimento de grupos e lideranças; e gerar renda para a Associação 

Comunitária Monte Azul. 

 

Em linhas gerais, nossas consultorias se baseiam: na experiência de 36 anos da Associação 

Comunitária Monte Azul no atendimento social das mais diversas necessidades humanas; na visão 

antroposófica; na Pedagogia Social antroposófica; no Dragon Dreaming, desenvolvido por John Croft; 

na inspiração da escultura social de J. Beuys; e em diversas práticas artísticas.  

 

Destaques de 2015:  

 Consultoria para: Associação Oficina Céu Azul (Sorocaba – SP); Associação Beneficente 

Guainumbi (Jardim Aracati, – SP); Associação Comunitária Pequeno Príncipe (Parelheiros, – SP); 

Instituto Educacional e Cultural Ouro Verde (Nova Lima – MG). 
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 Parceria com Associação de Pedagogia Social de Base Antroposófica do Brasil, no Seminário de 

Pedagogia Social “Ser humano como ponte para uma nova realidade social”, realizado para 

colaboradores da Monte Azul. 

 Realização de palestras e de apresentações institucionais e participação em eventos, incluindo o 

XII Congresso ibero-americano de Pedagogia Waldorf (Cali – Colômbia) e o Fórum Social 

(Bogotá – Colômbia). 

 

“Na Associação Beneficente Guainumbi, o trabalho de ‘redenção do passado’ foi especialmente belo! Todos 

os colaboradores que lá estiveram desde o início do trabalho foram lembrados em suas qualidades 

positivas e agradecidos com muito calor por pessoas que trabalharam com eles. Com muita emoção e 

reverência, houve a despedida do passado com um pequeno ritual de fogo em que a fumaça nos 

surpreendeu com uma linda e nítida espiral, causando-nos espanto e a sensação de estarmos sendo ouvidos 

por seres que guiam e protegem a iniciativa.” 

Raquel Calcina, Gestora de Projetos 

 

 

Área Administrativa 

A Área Administrativa da Monte Azul apoia todos os projetos e programas da organização, 

ajudando os Coordenadores a atingirem seus objetivos e contribuindo para a transparência, o 

fortalecimento e a sustentabilidade da Associação. 

 

Os departamentos que fazem parte da Área são: Finanças, Departamento Pessoal, Recursos 

Humanos, Compras, Transporte, Tecnologia da Informação, Jurídico e Desenvolvimento Institucional 

(Comunicação e Mobilização de Recursos). Aproximadamente 30 pessoas trabalham nesses 

departamentos. 

 

Em 2015, o foco foi: a implementação de novos processos administrativos; a definição dos 

papeis dos departamentos; e o fortalecimento da articulação dos projetos/programas com a área 

administrativa. Destacamos os seguintes projetos: elaboração de um orçamento 2016 para todas as 

áreas; estabelecimento de novos fluxos financeiros; aumento da consciência financeira na organização, 

por meio de treinamentos, apresentações e ferramentas de comunicação interna. 

 

 

Boletim interno “Di@logo Monte Azul” criado em 2015 
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Escritório Internacional da Associação Comunitária Monte Azul e Monte Azul 

International e.V. 
 

O Escritório Internacional nasceu da necessidade de cuidar do relacionamento com nossos 

doadores e parceiros estrangeiros e de potencializar a mobilização de recursos. 

 

Destacamos a seguir as principais realizações de Mobilização de recursos e de Comunicação do 

Escritório Internacional da Associação Comunitária Monte Azul (com sede na Alemanha): manutenção 

do website e da página no Facebook; produção de materiais de comunicação (folders, cartas, boletins e 

relatórios); manutenção do relacionamento e da comunicação com os doadores pessoas físicas e com 

as fundações parceiras; organização da turnê europeia de Ute Craemer (set-out/2015); realização de 

campanhas de captação de recursos (Google Grants, Crowdfunding); manutenção das parcerias e 

ampliação com a conquista de 2 novas parceiras: Sir Peter Ustinov Foundation e Astoria Stiftung; e 

mudança na equipe com a redução da carga horaria de uma colaboradora e a entrada de uma nova. 

 

A Monte Azul International e.V. foi fundada em 2008, em Dornach - Suíça, a partir da vontade de 

amigos e voluntários que, para manter a chama viva, queriam atuar a partir de uma organização oficial. 

É um polo irradiador da missão, da causa e dos valores da Monte Azul. Em 2015, destacamos o 

encontro anual de voluntários e amigos alemães, realizado em maio, na Alemanha, que reuniu 25 

pessoas e discutiu o futuro do Monte Azul International e como ampliar sua atuação; como levar a 

experiência do trabalho realizado pela Monte Azul no Brasil para as necessidades que têm surgido na 

Europa; e como desenvolver os encontros e atividades da Monte Azul International de forma mais 

participativa. 
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A história da Associação Comunitária Monte Azul é construída por muitas mãos. As 

parcerias com o poder público, empresas, organizações e pessoas físicas são fundamentais 

para mover nosso trabalho pela promoção do desenvolvimento integral do ser humano. 

Agradecemos a confiança e o apoio de todos que acreditam que transformar é possível. 

 

Parceiros do Poder Público  

Parcerias estabelecidas por meio de convênios, contrato de gestão, leis de incentivo fiscal e 

editais, para execução de políticas públicas e projetos. 

* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: CRAS - Centro de Referência 

de Assistência Social e CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

* Secretaria Municipal de Cultura: Programa Cultura Viva - Pontos de Cultura 

* Secretaria Municipal de Educação 

* Secretaria Municipal da Saúde  

* Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo: ProAC - Programa de Ação 

Cultural  

 

 

Parceiros Institucionais  

Empresas, Organizações e Fundações que apoiam financeiramente a causa da Associação. 

Alles Blau Viagens e Turismo * Boehringer Ingelheim do Brasil * Corbett Consultoria * 

Fundação Kondor * Fundação Paripassu * Graver Indústria Mecânica * ICMVS 

Empreendimento e Participações Ltda * Rochester Distribuidora de Auto-Peças * Ultratec 

Service 

 

 

Parceiros de Projetos 

 Empresas, Organizações e Fundações que apoiam financeiramente a Monte Azul em projetos 

específicos. 

Artabana Verein Schweiz * Astoria-Stiftung * BNP Paribas * Fonds für Kunstpflege und 

Jugendbildung der Stiftung Edith Maryon * Fundação Abrinq * Fundação Aumund * Haußer 

Stiftung e.V. * Instituto Arredondar * Instituto Mahle e Mahle-Stiftung GmbH * 

Kindermissionswerk “Die Sternsinger” e.V. * Sir Peter Ustinov Foundation * Software AG – 

Stiftung * Stiftung Evidenz * Stiftung Helixor * Una Capital * Winfried Böhler Stiftung * 

Zukunftsstiftung Entwicklung 

 

 

Grupo de Amigos da Monte Azul 

Pessoas físicas que apoiam a Monte Azul com doações financeiras regulares. 

São 87 doadores brasileiros e 270 doadores estrangeiros (da Alemanha e Suíça), num total 

de 357 pessoas que contribuem regularmente. 
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Parceiros Mobilizadores  

Empresas e organizações que mobilizaram voluntários em ações de apoio à nossa causa.  

Atados * BNP Paribas * Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. * Isban Brasil * Odebrecht * 

Serasa Experian * Votorantim * Weltwärts (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit der 

Bundesregierung Deutschland) 

 

 

Parceiros de Apoio 

Empresas e organizações que contribuem com nossa atuação por meio de serviços e produtos. 

Acacia Verein – Fonds für Entwicklungszusammenarbeit *Artemisia * Associação Aramitan * Associação 

Comunitária Pequeno Príncipe * Associação Pedagógica Rudolf Steiner* Chediak Advogados * Colônia 

de Férias Araucária do Centro * Cooperapic * Freunde der Erziehungskunst R. Steiner e.V. * Instituto de 

Desenvolvimento Waldorf * Instituto Olga Kos * Istituto Europeo di Design * PAVS - Programa 

Ambientes Verdes e Saudáveis (ESF) * Pinheiro Neto Advogados * Projeto Arrastão * Senai São Paulo * 

Sirimim Medicamentos * Sociedade Antroposófica Brasileira * Weleda do Brasil Laboratório e Farmácia 

Ltda * Zukunftstiftung Entwicklung 

 

 

Outros parceiros internacionais 

Bê Ignacio - Bê Musica Gbr * Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof * Escolas 

Waldorf(Braunschweig, Everswinkel, Hannover, Berlin, Hamburg etc.) * Etoile d’Azur – Help with Art 

* Kandelhardt Bedachungen GmbH * Lion’s Club * REO Inductive Components * Rotary Club * 

Scoventa Verlag * St. Remberti-Gemeinde Bremen * Ursulinenkloster Attendorn * Vitakeim vegane 

Naturkost * Wassernetz Ingenieurgesellschaft mbH 

 

 

Parceiros da Nota Fiscal Paulista 

Estabelecimentos comerciais que recolheram Notas Fiscais Paulistas dos clientes que concordaram em doá-

las à Monte Azul. 

A Pastela - FKSA Rotisseria Ltda * Amor aos pedaços – Centro Empresarial * Basic Wear - SS Marques 

Comércio Ltda - Centro Empresarial * Beato Restaurante - BLS Restaurante * Bela Luz Iluminada * Black 

Dog – Chácara Santo Antônio * Boehringer Ingelheim do Brasil * Casa de embalagens - Caelf Comércio 

de Embalagens * Casa do Pão de Queijo - Centro Empresarial * Costela Premium Ribs - Centro 

Empresarial * El Maripili Bar, Lanchonete e Charutaria Ltda * Encanto Natural * Epice - P&L Comércio de 

Alimentos Ltda * Fatto a Mano – Loja Voluntários * FMC Utilidades Ltda - MULTICOISAS - Santa 

Marcelina * Il Barista Books Livraria e Presentes * Isban Brasil * Jose Marques de Freitas Mercadinho * 

Julieta Comércio de Pães e Alimentos Ltda * Livraria Antroposófica * M&F Restaurante Ltda - Chef 

Rouge * Mercearia do Bem-Estar * Mundial - Costes Calçados Ltda - Loja Santo Amaro * Murymarelo 

Bar, Restaurante e Pizzaria * Nutrix - Perto de Ti Com. Produtos Alimentícios - Centro Empresarial * 

Otávio Machado Café e Restaurante * Padaria Santa Madalena* Panificadora Angola * Panificadora 

Laika * Pontal - América Calçados e Acessórios Ltda * Privet Auto Posto Ltda * Ragu e Pasta La Fattoria - 

Bella Dona * Raphinski Artigos Esportivos - World Tennis * Restaurante Ella * Serasa Experian * Sherlock 

& Dog - WT Refeições Ltda  - Centro Empresarial * Shopping Market Place * Sociedade Antroposófica 

Brasileira * Starbucks -  Vila Nova Conceição * Tennis One – Shopping SP Market * Vanessa Rochat 

Comércio de Underwear – Lupo * Villa Olivia - Beatriz Banuls Borges * Weleda do Brasil Laboratório e 

Farmácia Ltda * Xande & Caio Gastronomia Ltda 
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1.638colaboradores 
(em 31/12/2015) 

Sendo: 
Núcleos Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul: 218 

Núcleo Estratégia Saúde da Família: 1.420 

Mais de 50 voluntários 
que atuaram de maneira regular durante o ano 

Sendo: 
Voluntários brasileiros: 25  

Voluntários estrangeiros: 26 

Grupo de Metas 
Evanilda Dias 

Francisca Marisa de Sousa 
Ivete Rui 

Lindalva Vitorino da Silva 
Manuela Rosa 

Marcia de Oliveira Voboril 
Marcos Prates 

Maria Natalia Silva de Jesus 
Michael Blaich 
Raquel Calcina 

Renate Keller Ignacio 
Rosemeire Rita Maçal 

Telma de Fatima Benedicto 
Valeria Carrilho 

  
Conselheiros: 

Ute Else Ludovick Craemer 
Paulo Roberto Ignacio 

 
Diretoria 

Ricardo Najjar - Presidente 
Anke Riedel - Vice-Presidente 

Ayrton Pimentel 
Elenita Oliveira Rodrigues 

Eva Martins de Castro 
Fernando de Oliveira Camargo 

Heraldo da Mota Henrique 
Maria Claudia Meirelles Nelzow 

Maria do Carmo Santos Guzewski 
Maria Isabel Stucchi Pedott 
Monica Elisabeth Winnubst 

Sidney Vinha 
  
  

  
  
  
  



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL - RELATÓRIO ANUAL 2015 

 

40 

 

Site: www.monteazul.org.br 

Facebook: www.facebook.com/associacaomonteazul/ 

Email: monteazul@monteazul.org.br 
Tel.: 55 11 5852.3600 
Endereço: R. Francisco Xavier de Abreu, 483 - Jardim Monte Azul, São Paulo – SP - 05836-180 
 
 

> Núcleo Monte Azul 

Avenida Tomás de Sousa, 552 - Jardim Monte Azul - São Paulo - SP – Brasil - CEP: 05836-350 

Telefone: 55 11 5853.8080 

 

> Núcleo Peinha 

Rua Itapaiuna, 36 - Jardim Santo Antônio - São Paulo - SP – Brasil – CEP: 05707-001 

Telefone: 55 11 3744 8718 

 

> Núcleo Horizonte Azul 

Rua Agatino de Esparta, 25 - Jardim Horizonte Azul - São Paulo - SP – Brasil – CEP: 04963-130 

Telefone: 55 11 5896 7208 

 

> Núcleo Estratégia Saúde da Família 

Rua Luciano Silva,179 - Vila das Belezas -São Paulo - SP- Brasil - CEP:05841-000 
Telefone: 55 11 5851-2823 / 55 11 23613988 
 
Parcerias: 55 11 5851.1000 - patricia@monteazul.org.br 

Seja uma empresa parceira da Monte Azul e apoie a Associação e nossos Programas. 

 

Doações: 5511 5851.1000 - daiane@monteazul.org.br 

Seja um doador (Pessoa física e Jurídica) da Monte Azul e deixe-se transformar!  

 

Comunicação e Assessoria de Imprensa: 5511 5851.1000 - angela@monteazul.org.br 

 

Visita monitorada: 5511 5851.1000 - daiane@monteazul.org.br 

 

Escritório Internacional da Associação Comunitária Monte Azul   

Site: www.monteazul.de  

Facebook: www.facebook.com/monteazulinternational 

Angelika Schall: Tel. +49 33239 180041 - angelika@monteazul.org.br 

Edda Riedel: Tel. +49 89 76755755 - edda@monteazul.org.br 

 

Monte Azul International e.V.  
Angelika Schall: Tel. +49 33239 180041 - angelika@monteazul.org.br 
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Queremos saber o que você achou do Relatório Anual 2015! 
 
 

Você poderia, por gentileza, responder às 05 perguntinhas da nossa pesquisa de avaliação?  

Não vai levar mais do que 05 minutos. 

 

Clique no link abaixo para responder a Pesquisa de avaliação – Relatório Anual 2015: 

 http://goo.gl/forms/p0MRJpMmvW 

 

Ou, se preferir, pode enviar seus comentários diretamente para:  

angela@monteazul.org.br 

 

 

A Associação Comunitária Monte Azul agradece! 
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