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APRESENTAÇÃO

Na década de 1980, um pequeno grupo 
de moradores da região de Campo 
Limpo, em São Paulo, resolveu se 

unir para melhorar as condições de vida e o 
bem-estar da comunidade. Esta mobilização 
deu início à construção do Movimento 
Comunitário Estrela Nova – organização 
social sem fins lucrativos, legalmente 
instituída em 1984.

Com 32 anos de atuação, o Estrela 
Nova atende mais de 1.300 crianças, 
adolescentes, jovens e adultos em projetos 
sociais, educativos, profissionalizantes, 
culturais, artísticos, de lazer e recreação. 

Para manter, ampliar e qualificar cada vez 
mais os projetos existentes, o Estrela Nova 
conta com parcerias de empresas do setor 
privado, com a Prefeitura de São Paulo e 
com institutos e fundações, como o Stichting 

Vrienden Van Estrela Nova (Fundação 
Amigos do Estrela Nova), da Holanda, que 
patrocina a entidade desde o início. 

Por todo este trabalho, o Estrela Nova se 
tornou para a comunidade uma possibilidade 
de mudança em suas vidas, contribuindo 
com valores e a perspectiva de um futuro 
melhor.  

Participar das atividades da organização 
significa a busca de oportunidade, 
crescimento e descoberta de 
potencialidades e talentos.

Conheça mais sobre o Estrela Nova!
www.estrelanova.org.br
(11) 5842-0774

Rua João Bernardo Vieira, 267
Jardim Paris - São Paulo, SP
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Apoiar as famílias dos Jardins Elizabete, Helga e Paris em seu desenvolvimento 
por meio de uma rede de ações socioeducativas integradas, com ativo 
envolvimento da comunidade.

Ser reconhecido como catalisador da melhoria das condições de vida das 
famílias e de transformação social da comunidade onde atua, por meio da 
qualidade e eficácia de sua atuação e gestão.

Presença, saber ouvir, perseverança, ética, qualidade, eficácia e compromisso 
com a sustentabilidade (financeira, ambiental, humana e social).

missão

visão

valores
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PALAVRA DO PRESIDENTE

São muitos os motivos para nos orgulhar de 
nossas realizações em 2016. Foi um ano de 
muita reflexão e muito estudo, questionando 

nosso papel na comunidade e as bases pedagógicas 
e sociais dos atendimentos que realizamos. 

Evoluímos muito para dar mais clareza aos objetivos 
de nossas ações. E também para identificar nossos 
pontos cegos, procurando aprofundar a reflexão 
sobre eles, buscando melhorar sempre.

Nosso ano foi marcado pelo projeto "Gastronomia" 
capacitando 17 jovens do Centro para Juventude, 
com parceria do Chef Aprendiz. Alguns dos jovens 
se realizaram na profissão e conseguiram ser 
empregados em excelentes restaurantes de São 
Paulo.

Outro destaque foi a Pesquisa na Comunidade, 
realizada em parceria com especialistas da área, que 
nos trouxe informações tão ricas quanto volumosa. 
Certamente, levaremos vários meses analisando-
as, em conjunto com a equipe e a comunidade, para 
conceber novos planos de ação.

Com base no conceito da Abordagem Colaborativa 
e também em nossa missão, pretendemos incluir 
nessa reflexão os representantes da comunidade, 
para que possam assumir, aos poucos, o 
protagonismo da mudança. 

Nosso Núcleo de Captação, recém-criado no 
segundo semestre de 2015, nunca trabalhou tanto! 
Conquistamos a aprovação e a certificação do CAF 
América, possibilitando a recepção de doações de 
pessoas físicas e jurídicas dos EUA e do Canadá, 
com o devido reconhecimento de dedutibilidade. 

Conseguimos implantar importantes projetos 
apoiados pelo FUMCAD: "Movimentos para 
Cidadania" e "Estrelas entre Esporte, Recreação e 
Lazer". Com eles, conseguimos ampliar as atividades 
culturais e esportivas para crianças e adolescentes.

Realizamos um sonho: a cobertura da quadra com, o 
apoio da Prefeitura de São Paulo. Esse sonho vinha 
desde 2004, quando construímos a primeira obra da 
quadra, ainda com chão de areia.

Realizamos diversas ações com nossa equipe de 
colaboradores, buscando sempre melhorar suas 
condições de trabalho e sua capacitação. Entre 
elas, destacou-se a implementação da cesta básica, 
um dos itens mais prementes que apareceram na 
Pesquisa de Clima Organizacional. 

Conseguimos também alavancar os recursos 
provenientes do Programa “Nota Fiscal Paulista”. A 
notícia só não foi mais positiva, no entanto, em razão 
dos efeitos contrários decorrentes da fase difícil que 
nosso país atravessa. Essa circunstância causou, 
sim, grande impacto em nossas finanças. 

Nossos apoiadores, pessoas físicas e jurídicas, 
tiveram de reduzir significativamente suas 
contribuições; e o governo também apertou o cerco 
em diversas frentes. 

Foi um ano cheio de emoções, mas chegamos 
a um desfecho favorável, dentro do possível, 
graças ao esforço de uma incansável equipe de 
colaboradores, voluntários e parceiros. Como aponta 
nossa pesquisa, estamos no caminho correto. Nela, 
observamos que 46% das pessoas da comunidade 
que nos conhecem ou que são atendidas por nós 
avaliam o trabalho com notas 9 ou 10. 

A situação está difícil, a grana é curta. No entanto, 
quanto mais difícil, mais garra nós temos para 
buscar o apoio de novos parceiros, divulgar nosso 
trabalho e viabilizar a realização de nossa missão no 
novo ano que se inicia e nos que ainda virão.

Muito obrigado a todos que compartilham deste 
sonho e ajudam a torná-lo realidade.

Venha você também fazer parte. 
Precisamos de sua colaboração!

Um forte abraço,

Mauro Cervellini
Presidente
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RESULTADOS sociais

462

02

3.938

76

248.648

189

1.010

65

09

1.822

311

53

Famílias atendidas diretamente

Unidades de atendimento

Famílias atendidas indiretamente pela 
Unidade Básica de Saúde Jd. Helga

Colaboradores (funcionários e 
autônomos)

Refeições servidas no ano

Amigos parceiros

Crianças, adolescentes e jovens 
beneficiados no ano

Voluntários e estagiários

Projetos financiados e realizados 
durante o ano

Seguidores no Facebook

Adultos beneficiados diretamente

Associados

07     Balanço Social 2016   Estrela Nova     



REDE DE AÇÕES

O Estrela Nova é composto por uma rede de programas em convênio com a 
Prefeitura de São Paulo e com instituições parceiras, para atender diversas 
demandas das famílias da região.

FAIXA ETÁRIAPROGRAMA ATIVIDADE

De 15 a 17 anos 
e 11 meses

Todas as idades

De 0 a 4 anos

Núcleo Família e 
Comunidade

Centro para Juventude

Centro de Educação 
Infantil

Espaço que contribui para a 
formação profissional e 
fomenta o protagonismo 
juvenil.

Núcleo que promove ações 
sociais, esportivas, culturais 
e de inclusão digital para 
as famílias atendidas 
pelos programas e para a 
comunidade.

Espaço socioeducativo contra 
turno escolar, que promove 
o exercício da cidadania e a 
formação para a vida.

Creche baseada na Pedagogia 
Waldorf, com atendimento 
psicológico, odontológico e 
social.

Centro para Crianças 
e Adolescentes

De 6 a 14 anos 
e 11 meses
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centro de educação infantil
Creche constituída em 1985, conveniada com a Secretaria de Educação da 
Prefeitura de São Paulo, que atende 140 crianças de até 04 anos de idade em 
período integral, com trabalho baseado na Pedagogia Waldorf.



Cuidados com a 
infância

OCentro de Educação Infantil do Estrela 
Nova é grande defensor da brincadeira 
na vida das crianças atendidas, seja 

por meio da música, da pintura, da narração de 
histórias ou da culinária. 

Em 2016, as atividades diárias foram baseadas 
em datas festivas como Páscoa, São João, 
Primavera, Dia das Crianças e Natal, de modo 
a estimular o desenvolvimento dos pequenos e 
contribuir para sua formação cultural de maneira 
lúdica.

Em cada uma destas comemorações, os 
amigos institucionais entraram em ação para 
contribuir com lembranças, como ovos de Páscoa 
arrecadados pelos Colégios Anglo Morumbi e 
Guilherme Dumont Villares e sacolinhas de Natal 
apadrinhadas por pessoas físicas.

Considerando a importância da qualidade 
nutricional nos primeiros anos de vida, o CEI 
contou também com o “Programa Auxílio 
Alimentação”, da Fundação Salvador Arena.

As 59 crianças que completaram 04 anos 
de idade em 2016, tiveram uma formatura 
de conclusão, celebrando o período em que 
frequentaram o CEI.

Sou muito feliz pelos anos 
abençoados que minha filha 
passou aqui. Espero que ela 
encontre lugares tão bons 
quanto este.

“Sou muito feliz pelos anos “Sou muito feliz pelos anos 

”quanto este.”quanto este.
TEREZA CRISTINE RAMOS
mãe da Ester, de 4 anos
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CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Espaço socioeducativo contra turno escolar, conveniado desde 1988 com a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, 
que promove o exercício da cidadania para 180 educandos de 6 a 14 anos.



Formação para 
a vida

Oprincipal objetivo do Centro para Crianças 
e Adolescentes do Estrela Nova é promover 
a formação social de meninos e meninas 

atendidos pelo núcleo.

As oficinas socioeducativas de esporte, capoeira, 
música, culinária, dança, artesanato e recreação 
cumpriram com o papel de desenvolver as 
potencialidades dos educandos. O Instituto Olinto 
Marques de Paulo ainda complementou as atividades 
com o projeto “Música Viva”.

Em ano de Olimpíada, as modalidades esportivas 
foram temas de muitas ações, como gincanas, 
pesquisas e apresentações. 

A arte do Grafite foi destaque entre os adolescentes 
em 2016, resultando na revitalização dos muros 
internos da instituição, com desenhos multicoloridos 
e expressivos. 

Para fortalecer o trabalho de desenvolvimento 
dos educandos, o CCA contou com importantes 

articulações. O Instituto Criança é Vida realizou o 
projeto “Crescer com Valores” com as turmas de 9 a 
11 anos, realizando ações de reflexão sobre respeito 
ao próximo e preconceito.

O projeto “BiblioSesc”, do SESC Campo Limpo, 
incentivou a leitura com um espaço itinerante aberto 
às crianças e à comunidade, com diversas opções de 
empréstimo de livro.

A literatura foi ainda contemplada com os 
lançamentos de livros infanto-juvenis realizados no 
Estrela Nova, promovidos pela Editora Omnisciência: 
“O Concerto do Planeta Cantante”, de Flávia Rosas 
e “Madre Teresa – A Heroína da Bondade”, de Ligia 
Miragaia e Maeve Vida.

No final de 2016, surgiu um novo projeto do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD), com a proposta de complementar as 
atividades já realizadas. O projeto “Estrelas entre 
Esporte, Recreação e Lazer” prevê o atendimento de 
350 crianças, adolescentes e jovens de 06 a 17 anos.
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centro para juventude
Espaço para 120 jovens de 15 a 17 anos, com dois turnos de atendimento, que 
coopera para a iniciação ao mundo do trabalho e para o protagonismo juvenil, 
conveniado com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Prefeitura de São Paulo desde 2012.



Projetista de 
sonhos

Para além do mundo do trabalho, o Centro 
para Juventude do Estrela Nova preocupa-
se em desenvolver o protagonismo, para 

que os jovens atendidos pelo programa tornem-se 
condutores de sua própria história.

As atividades práticas em 2016 abordaram temas 
como diversidade de gênero, sexualidade, objetivos 
de vida, direito e política, que resultaram, entre 
outras ações, no “Sarau da Mulher”, no “Sarau 
Negro” e na elaboração do “Projeto de Vida” de 
cada jovem.

Articulado com outros serviços da região, o CJ 
promoveu a participação dos jovens em muitas 
oficinas: “Grafite”, realizada pela União Popular 
de Mulheres em conjunto com a Rede Percurso 
Produções; “Esporte”, pelo projeto SESC Verão do 
SESC Campo Limpo, “Pinhole”, do Projeto Cidade 
Invertida; “Contação de Histórias”, realizada no 
Espaço Cultural CITA e uma formação interna de 
leitura, que resultou no evento “Literajovem” para 
crianças do CEI e CCA. Além dessas ações, foram 
realizadas oficinas de dança no espaço do Estrela 
Nova.

As oficinas de iniciação profissional foram 
direcionadas para o desenvolvimento de habilidades 
e competências para o mundo do trabalho, como 
os cursos “Práticas Bancárias” e “Audiovisual”, 
financiados pela Alfabetização Solidária – AlfaSol. 

Um grande destaque em 2016 foi o curso 
“Gastronomia”, promovido pelo Projeto Chefe 
Aprendiz, capacitando 17 jovens e oferecendo 
a oportunidade de uma vaga de emprego nos 
restaurantes parceiros do projeto.

Se você tem um sonho, corra atrás e persista, porque muitas pessoas vão 
ajudar, como o Estrela Nova, que acredita no sonho do jovem.“Se você tem um sonho, corra atrás e persista, porque muitas pessoas vão “Se você tem um sonho, corra atrás e persista, porque muitas pessoas vão 

”ajudar, como o Estrela Nova, que acredita no sonho do jovem.”ajudar, como o Estrela Nova, que acredita no sonho do jovem.
CRISTIAN XAVIER DOS SANTOS

Ex-educando do CJ, 17 anos
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núcleo família e comunidade
Núcleo implantado em 2006 para acompanhar as famílias atendidas pelos 
programas e contribuir com atividades que possam atender as necessidades 
sociais da região.
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Desenvolvimento 
comunitário

O Núcleo Família e Comunidade foi criado no 
Estrela Nova com o objetivo de identificar 
possíveis demandas da região, buscando 

meios para superá-las mediante o protagonismo 
comunitário. 

Em 2016, aconteceu a conclusão do curso 
“Alfabetização de Adultos”, financiado pela 
Alfabetização Solidária – AlfaSol. Iniciado em 2015, o 
projeto formou 20 alunos em educação básica.

O “Plantão Psicológico”, formado por voluntários da 
área, realizou 146 atendimentos à comunidade, entre 
adultos e crianças, durante o ano. 

Realizada em parceria com a Ótica Evolution, a 
“Campanha da Boa Visão” atendeu 25 pessoas em 
exames de vista gratuitos, com descontos na compra 
de óculos. 

Reunindo 12 mulheres da comunidade, o núcleo 
organizou um grupo de artesanato, com o objetivo de 
fortalecê-las e emancipá-las por meio da arte. 

Nova parceria foi firmada com o Supermercado 
PegPese para distribuição gratuita de frutas e 
verduras às famílias atendidas pela creche.

Em ação de atendimento indireto, a Unidade Básica 
de Saúde do Jardim Helga – ação de política pública 
conquistada com a ajuda do Estrela Nova – atendeu 
3.938 famílias da região pelo Programa Estratégia 
Saúde da Família. 

Para medir o impacto do trabalho realizado pelo 
Estrela Nova na região, uma detalhada pesquisa foi 
aplicada a uma amostra de 180 pessoas com mais de 
16 anos de idade, moradores dos Jardins Elizabete, 
Helga e Paris. 

Entre os principais resultados, a pesquisa apontou 
que 80% dos entrevistados conhecem o Estrela 
Nova. Desse grupo, 38% atribuíram nota dez à 
instituição e 67% consideram a instituição um 
espaço aberto para a participação da comunidade.



Via de inclusão

O  Telecentro Estrela Nova é um espaço 
frequentado por pessoas que encontram 
nos computadores de uso comunitário a 

oportunidade para se conectarem ao mundo, por 
meio de serviços e entretenimento.  

A elaboração de currículos, impressão de boletos 
para pagamento, trabalhos acadêmicos, acesso a 
redes sociais e jogos online são as atividades mais 
realizadas durante o uso livre do espaço, com 1845 
acessos por mês em 2016.

Dos mais de cinco mil usuários cadastrados, 270 
frequentaram o Telecentro mensalmente, no último 
ano, tendo sido realizados 188 novos cadastros.

Os núcleos CCA e CJ também usufruíram do espaço 
para oficinas de informática educativa e pesquisas 
de apoio às atividades realizadas em sala de 
atividade.

Este espaço é muito importante. Quem não tem opção de lazer, se diverte 
aqui. As crianças, para não ficarem na rua, ficam aqui. Quem precisa fazer 
algum trabalho, faz aqui. Ou seja, o Telecentro ajuda todo mundo. “Este espaço é muito importante. Quem não tem opção de lazer, se diverte “Este espaço é muito importante. Quem não tem opção de lazer, se diverte 

”algum trabalho, faz aqui. Ou seja, o Telecentro ajuda todo mundo.”algum trabalho, faz aqui. Ou seja, o Telecentro ajuda todo mundo.

KEVIN BARBOSA DOS SANTOS
Usuário da unidade, 17 anos
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Sonho que virou 
realidade

Aquadra poliesportiva do Estrela Nova, 
construída em 2003, é o principal espaço do 
Núcleo Família e Comunidade para a promoção 

do esporte e do lazer. 

Desde então, a organização busca recursos para 
transformar este espaço em quadra coberta, com o 
objetivo de melhorar e ampliar sua utilização. E, após 
13 anos, o grande sonho foi finalmente realizado.

A tão aguardada obra de cobertura foi realizada 
no segundo semestre de 2016, quando o projeto 
de reforma foi contemplado por uma emenda 
parlamentar da Prefeitura de São Paulo.

Além dos demais núcleos que utilizam a quadra 
durante o dia, cinco times de futsal frequentaram 

o espaço no período noturno e aos domingos, 
totalizando a participação de 108 pessoas.

Para ampliar o atendimento às crianças e jovens 
não matriculados nos programas, o NFC iniciou, aos 
sábados, o projeto “Movimentos para Cidadania”, 
em parceria com o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (FUMCAD). 

A atividade tornou disponíveis 220 vagas para 
oficinas de basquete, capoeira, dança, futsal e 
karatê, atendendo crianças e jovens de 07 a 17 anos. 
Além das atividades, os participantes tiveram acesso 
a passeios e eventos esportivos.

como era em 2015

COMO FICOU EM 2016



Fortalecimento 
de vínculos

Para cumprir com a missão do Estrela Nova, 
o Núcleo Família e Comunidade mantém 
ações continuadas de acompanhamento às 

famílias atendidas pelos programas. Em 2016, os 
núcleos CEI, CCA, CJ e Movimentos para Cidadania 
atenderam 462 famílias. 

Para unificar e padronizar as informações dos 
núcleos foi criado um grande banco de dados com os 
cadastros de todos os atendidos. A sistematização 
serviu de base para uma detalhada análise de perfil 
socioeconômico das famílias das três comunidades.

Com o propósito de identificar possíveis demandas 
familiares e encaminhá-las a órgãos públicos 
ou serviços especializados, em 2016 a equipe 
multidisciplinar realizou 191 visitas domiciliares.

Esses atendimentos identificaram 14 famílias em 
situação de extrema vulnerabilidade social. Ao final 
do ano, elas foram contempladas com a doação de 
cestas básicas.

Nos encontros de famílias, os núcleos abordaram, 
coletivamente, temas que visam fortalecer a 
integração e o diálogo entre os membros. Mais 
de 40% das famílias participaram dos encontros 
durante o ano. 

A Festa da Família também se tornou uma 
importante ação de fortalecimento de vínculo e 
representa, para os programas, uma oportunidade 
para estreitar relações com os atendidos. Cinco 
eventos organizados pelos núcleos reuniram o total 
de 1.500 pessoas.

O melhor lugar onde podemos 
estar é no lar. E é assim que 
me sinto a cada encontro aqui. 
O Estrela Nova é uma família! 

“O melhor lugar onde podemos “O melhor lugar onde podemos 

”O Estrela Nova é uma família! ”O Estrela Nova é uma família! 

MARLY F. MARQUES
Mãe atendida pelo CEI
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DESENVOLVImENTO 
INSTITUCIONAL

O Estrela Nova busca, constantemente, 
oportunidades para o desenvolvimento 
de seus colaboradores. 

Em 2016, as equipes de cozinha participaram 
de oficinas de culinária promovidas pela 
Associação Prato Cheio e pelo Programa 
Ajuda Alimentando, para qualificar-se em 
processos técnicos de alimentação.

As professoras do CEI participaram de 
oficinas de tricô e crochê, com ênfase no 
desenvolvimento de habilidades e, também, 
do treinamento “Três a Quatro Anos”, do 
Instituto Criança é Vida. Os educadores do 
CCA participaram do projeto “Crescer com 
Valores”, do mesmo instituto. 

A equipe do CEI recebeu treinamento 
oferecido pela Diretoria Regional de Ensino 
do Campo Limpo (DRE) da Prefeitura de 
São Paulo, sobre alimentação, primeiros 
socorros e infância.

Os colaboradores do CCA tiveram 
acompanhamento, por mais um ano, do 
Núcleo Versos, com o objetivo de refletir 
sobre os desafios do trabalho e avançar na 
eficácia profissional. 

Com o mesmo objetivo, promoveram 
uma formação sobre a importância do 
planejamento no cotidiano, facilitada pelo 
Sociale Cursos e Eventos.  Participaram, 
também, de outras capacitações realizadas 

por parceiros, como “Famílias Fortes”, 
promovida pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de São Paulo.

No último ano, a equipe do CJ esteve focada 
na participação em eventos relacionados à 
juventude, para reformular sua metodologia 
de trabalho, tais como a “Jornada do 
Conhecimento dos Centros para Juventude”, 
realizada pelo Espaço do Aprender Social 
e UNICEF e a “Jornada da Psicanálise e 
Educação”. 

Encontros realizados com a ONG Vocação 
e a supervisão do Núcleo Versos também 
fizeram parte deste processo, cujo resultado 
foi a construção de um novo projeto técnico-
metodológico.

A equipe ainda participou de outros 
encontros temáticos, organizados por 
entidades da região, como o Centro de 
Referência da Assistência Social. 

Em 2016, o Estrela Nova enviou 
representantes para participar das plenárias 
regionais do Fórum de Educação Infantil 
e nas plenárias regionais e municipais do 
Fórum de Assistência Social, articulando 
políticas públicas relacionadas às 
secretarias.
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PROJETOS APOIADOS

Para ampliar e qualificar as ações oferecidas à comunidade, o Estrela Nova teve 
os seguintes projetos apoiados em 2016:

 PROJETO  NÚCLEO  PARCEIRO 

Estrelas entre Esporte, 
Recreação e Lazer

Crescer com Valores

Práticas Bancárias

Movimentos para a 
Cidadania

Audiovisual

Programa Auxílio 
Alimentação

Gastronomia

Esporte e Lazer

Centro para Juventude

Centro de Educação 
Infantil

Instituto Criança é Vida

Alfabetização Solidária

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente

Projeto Chefe Aprendiz

Instituto Olinto Marques 
de Paulo

SESC Campo Limpo

Fundação Salvador Arena

Centro para Crianças e 
Adolescentes

Música Viva

BiblioSesc

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Eis a distribuição dos valores captados em 2016:

recursos com restrição (%)

41

26

18

10
3

2
Prefeitura SP/ Centro de Educação Infantil

Prefeitura SP/ Centro para Crianças e Adolescentes

Prefeitura SP/ Centro para Juventude

FUMCAD/ Projetos "Movimentos" e "Estrelas"

Prefeitura SP/ Telecentro

Fundação Salvador Arena/ Programa Auxílio Alimentação

ORIGEM/ APLICAÇÃO

recursos sem restrição (%)

60

17

23

Contribuições e doações

Eventos

Programa Nota Fiscal Paulista

ORIGEM

TOTAIS CAPTADOS                 R$         %

Recursos com restrição   2.453.533   84

Recursos sem restrição   454.472       16

Total Geral                         2.908.005    100

Ainda como resultado dos esforços de captação, o Estrela Nova 
foi certificado pelo CAF América para receber doações financeiras 
internacionais dos Estados Unidos e do Canadá. 



O almoço beneficente “O Prato é Seu” chegou à sua 
12ª edição em agosto deste ano, com participação de 
250 pessoas e 409 peças vendidas. O evento completou 
12 anos de parceria com a ceramista Lucia Ramenzoni, 
idealizadora da ação e 10 anos de parceria com a 
Pizzaria Quintal do Bráz, que oferece o almoço.

No final do ano, a plataforma social Atados e a empresa 
Henkel reuniram 100 voluntários para revitalizar os 
espaços do Estrela Nova e promover atividades infantis. 
O grupo se dividiu em várias frentes, tendo realizado 
oficinas de peteca e teatro, pintura da quadra, plantio de 
mudas frutíferas, fabricação de ecotinta e montagem do 
brinquedo “pirâmide de bambu”.

Em novembro, realizaram-se os “Jogos Institucionais 
de Capoeira” – um torneio promovido pelo Grupo 
MultiplicArte Capoeira, que reuniu 23 instituições da 
região, entre elas o Estrela Nova com 42 crianças e 
adolescentes. Os representantes do EN demonstraram 
o aprendizado resultante das oficinas de capoeira e 
chegaram ao pódio em duas categorias.chegaram ao pódio em duas categorias.
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EVENTOS PATROCINADOS
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Em junho, a 32ª edição da “Festa Junina Estrela Nova” 
contou com a participação de 1200 pessoas e foi 
considerada a mais bonita de todas as já realizadas. No 
evento aconteceu a tradicional Caminhada da Lanterna 
realizada pelas famílias do CEI e CCA, além da apresentação 
de danças regionais e uma divertida quadrilha improvisada 
pelos adultos.

Em outubro de 2016, o Estrela Nova realizou a 5ª “Cerimônia 
Poste da Paz”. Com o tema ”Comunidade de Paz”, 170 
pessoas se reuniram em ato ecumênico, que contou 
com o lançamento do livro “Madre Teresa”, da editora 
Omnisciência e balões foram lançados ao céu propagando a 
mensagem “Que a Paz prevaleça na Terra!”.

A 7ª edição do “A Sorte é Sua” aconteceu em outubro no 
Estrela Nova, com a participação média de 200 pessoas. Foi 
uma noite de diversão com muitos brindes sorteados, entre 
eles, os prêmios especiais: um tanquinho de lavar roupas, 
R$ 500 em dinheiro e um celular smartphone.

O aniversário de fundação do Estrela Nova é comemorado 
em julho, com o tradicional almoço dos fundadores 
que iniciaram o movimento em 1984. Em 2016, a 32º 
comemoração contou com a presença de Jos Schoenmaker, 
Emi Schoenmaker, Conceição Siqueira, Manoel Martins, 
Aparecida Martins, Lourdes Duarte, Sidney da Silva, Darcy 
Santos e Aparecido Siqueira.

EVENTOS INSTITUCIONAIS



Total de participação

Voluntários
88%

Estagiários
12%

A atividade voluntária é fundamental para o funcionamento do Estrela Nova, 
fortalecida também pela participação de estagiários não remunerados. Em 2016: 
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VOLUNTARIADO
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A fim de manter o atendimento à comunidade, o Estrela Nova conta com diversos 
atores públicos e privados, que contribuem das seguintes formas:

MANTENEDOR
Sustenta, 

majoritariamente, 
programas e atividades 

regulares.

PATROCINADOR
Custeia, em dinheiro ou 
serviços, a realização 

de determinados 
projetos e ações. 

PARCEIRO INSTITUCIONAL
Cede conhecimento 

(know-how) ou serviço 
específico para 

atividades regulares ou 
pontuais.                     

PARCEIRO DE AÇÃO
Desenvolve ações 
em conjunto para 

alcançar objetivos ou 
interesses comuns, 
sem ocorrência de 

desembolso financeiro 
direto.

APOIADOR
Apoia, mediante 

doações em dinheiro, 
produtos ou benefícios 
em regime pontual, a 
realização de ações e 

eventos.

CONTRIBUINTE
Realiza doações 
em dinheiro, em 

regime regular, para 
a manutenção das 

atividades.

AMIGOS DO ESTRELA NOVA



patrocinadores

parceiros institucionais
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MANTENEDORES

Stichting Vrienden 
Van Estrela Nova
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Adriana Renucci

Agência Reguladora de Saneamento e Energia SP

Agência Reguladora de Transportes SP

Alfabetização Solidária

Alfredo Naffah Neto

Aniello El Comércio de Alimentos Ltda

Arte Almeida

Arnaldo Eijsink

Annie Eijsink

Ana Beatriz Senger Gelman 

Associação Aquarela

Associação Cultural Cecília 

Associação Maria Flos Carmeli

Associação Prato Cheio

Atados Plataforma Social

Bar Pirajá

Batô Batô Batas

Benitis Hamburgueria

Betty Mindlin

Burgers & Beers

B.Lem Portuguese Bakery - Vila Nova Conceição

Café Girundino - São Bento

Calvo Atacadista

Cantina Gigio

Cantina Novo Marinheiro

Caravana Mundo Palco

Boali Restaurante

Carvalho e Mello Consultoria

Casa Bela Modas

Casa Bela Presentes

Casa Bela Restaurante

Casa de Carnes Maria Cida

CCAF Soluções e Prestações de Serviços

Adriana Degreas

Centro de Integração Social Juliana e Graciana
Centro de Referência da Assistência Social

Clarissa Hommonay

•Cláudia Nielsen
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Colégio Anglo Morumbi

Colégio Guilherme Dumont Villares

Colégio Visconte de Porto Seguro 

Columbia Materiais de Limpeza

Comunidade Portelinha 

Correio de Veículos

Diretoria Regional de Ensino

Dante Ramenzoni 

Cynira e Boris Fausto

Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital 

DJ Silvio

Doidinho Pipas 

Editora Omnisciência
Eliane Oliveira Cruz

Elly Assink e Fedde Dijkstra

Empório Alto de Pinheiros

Empório Canto da Cerva

Empório São José

Escola Manacá

Fundação Abrinq
Flávia Rosas

Esmeralda Material de Construção

Fundação Amor Horizontal 

Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz

Fundação Salvador Arena

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Franciscus Schoenmaker

Flávia Gusmão Eid

Frank van Swaay

Gisele Vettorazzo

Giselda Sauveur

Glasspeças Indústria e Comércio

Goshala Cozinha Natural Contemporânea

Graça Cabral

Grão Expresso - Unip Paraíso

Grupo AbreVida

Grupo Corpo Molde

Grupo Komedi
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H20 Engenharia

Henk Reijers

Hering Holambra
Holi Coats

Horti Fruti Pomar da Vila

Instituto Criança é Vida

Instituto Olinto Marques de Paulo

Instituto Herdeiros do Futuro
Instituto Dança Viva

Integrão Cozinha Natural e Empório

Isabella Confeitaria

Itacor Comércio de Tintas

Italivros Livraria e Papelaria

Janaína Schoenmaker

Jeroen Schoenmaker

José Felippe Leite de Abreu

Josef Simon M. Schoenmaker

La Casserole

Lar Bianco Bar e Restaurante

L´Antica Bottega Di Sérgio Arno

Leme Carnes Ltda ME

Lidia Izecson de Carvalho

Luana Schoenmaker

Luciana Ayres Cervellini

Lucia Ramenzoni

Lar Batista de Crianças

Luísa Chiavassa

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Maha Mantra Culinária Orgânica

Maní Manioca

Manuel Antonio Freixedelo

Marceli da Silva Paiva 

Marcio Pai e Filho

Grupo Natal Feliz

Margani Castro
Margarida Cintra Gordinho

Maria de Lourdes Barbosa Pigozzi

•Grupo MultiplicArte Capoeira
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Maria Laura Ferranty

Maria Ono Abe Mercearia 
Marly Goulart

Martha Stickel

Meat Chopper Burgers

Moinho de Pedra Cozinha Natural Gourmet

Mercearia do Conde

Mc Donald’s Francisco Morato

Monica Bose

Nei Schiling Zelmanovits

Nestlé

Nicole Evelyne Reiss

Nicolau Schoenmaker

Nicollie Papaleu

Nora Beatriz de Miguelez

Nou Alimentação

OGRA – Oficina Gráfica

OMA Administração de Condomínios

Padaria Trigonela

Ótica Evolution

Onofre & Rozza

Padoca do Maní

Padre Jaime Crowe

Papelaria Peres

Paula Yukari Tanaka  Câmara

Pedro Paulo Popovic

Perfumaria Anabelly Campo Limpo 

Pizzaria Braz Tatuapé

Pizzaria Quintal do Bráz
Programa Ajuda Alimentando

Projeto Chefe Aprendiz

Projeto Cidade Invertida

Projeto McKan

Maria Dumont Villares

Projeto Periferia Ativa 

Projeto Viver em Família

Rádio Águia Dourada 

•Raiowates Comercial Elétrica
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Raul Saigh 

Regiane de Arruda

Restaurante Artes

Restaurante Cheiro de Relva

Restaurante Fundo de Quintal

Restaurante Mari Maria 

Ruy Souza e Silva

Rotary Club de São Paulo Morumbi

Rodrigo Naves

Restaurante Maria Mariá

Sacolão Almeida

Sacolão Campo Grande

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Educação

Serviço Social do Comércio - Campo Limpo

Serviço Social do Comércio - Interlagos 

Sette Bello

Silvia Martinelli Deroualle

Supermercado DIA

Sorveteria Frida e Mina

Supermercado PegPese

Stichting 40 MM

Stichting Vrienden Van Estrela Nova

The Gourmet Tea - Shopping Eldorado

Thereza S. J. Hantzschel

Stilluz Iluminação

Tunoda Calçados - Campo Limpo

Unidade Básica de Saúde – Jd. Helga

Varejão Alves

Vereador Ricardo Nunes

Vettilo Moda Masculina -  Shopping Raposo

Via + Parking

Vila Meã Crianças

Vocação
Wagemaker & Gregório



Os resultados de 2016, comparados com o ano anterior, ilustram os desafios 
enfrentados pelo Estrela Nova na busca pela sustentabilidade financeira da 
organização.
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reSULTADOS financeiros

2016 2015

                          2016 (R$)          2015 (R$)

Receitas            2.908.005          2.520.892

Despesas          3.128.276          2.625.018

Déficit               - 220.271           - 104.126
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O Estrela Nova é formado por muitas mãos. Somos gratos a todos que contribuíram 
para o desenvolvimento da organização em 2016.

quem brilhou 
com o estrela

COLABORADORES E OFICINEIROS

Alexandre Sebastião Pereira

Ana Paula Leite dos Santos

Aline Pigozzi da Costa

Ailton Nicolau 

Andreza Ponciano do Nascimento

Antonietta Otaviano da Silva

Andréia Barros de Souza

Aurita de Souza Evangelista

Cíntia Aline da Silva Oliveira

Carolina Nunes de Oliviera

Cláudia Ferreira

Cleidiane Queiroz Maciel

Claudenice Reis de Araújo

Cristiane Monteiro

Daniel Ferreira  Cruz

Dagmar Ferreira dos Santos

Cosme Oliveira de Jesus

Débora de Fátima da Silva

Denise Aparecida Ariza Auresco

Dayse Aparecida de Araújo

Edineide Gomes Morais

Elenita da Silva Oliveira

Edmir Luciano de Araújo

Elizabeth Maria do Nascimento

Elma de Souza Viana

Eliomar Nascimento Costa

Helena Tiago do Nascimento Barbosa

Iara Cardoso dos Santos Santana

Hermínia J. M. Eijsink Schoenmaker

Fabiana Mathias Frade 

Ivanilda Santos de Andrade

Jailton dos Santos

Ideraldo Rodrigues Barbosa

Josias Batista do Nascimento

Josefa Duarte Rodrigues Gomes

Jamira Tamela da Silva Luiz

Juliana Karoline S. Ferreira Otaviano

Jovenita Jesus de Oliveira

Jéssica Dias

Divina Maria Lacerda



VOLUNTÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Kleber Pereira da Conceição

Luciana Lopes

Leonardo Brun

Lucilia Morais dos Santos

Maiza de Souza Costa

Luciana Pereira da Silva

Marcos Alves dos Santos

Maria Aparecida Souza

Maria Aparecida Gonçalves Neves

Marcileide da Silva Ferreira

Maria Madelna Barbosa Silva

Mariana Farceta

Maria de Fátima dos Santos Melo

Marisa Donatto Chiavassa

Nelci Elaine Vieira de Lima da Silva

Michelle Costa da Silva

Marilda de Lourdes Barbosa Ferreira

Poliana Pereira Gobatto

Renan Augusto Leopoldo Pereira

Patrícia Laurecida da Cunha Pereira

Renata Oliveira da Silva

Renata Santos Souza

Renata Cristina de Lima Aquino

Samoel Manoel da Costa

Silvana Alves de Brito

Shirlei Santos Carlos

Rosangela Luz Pedro

Solange Lima Gonçalves de Morais

Tatiana Rodrigues Boletta

Simone Bulgarelli

Vagner Gama Silva

Vilma Maria de Brito

Wendell Araújo Lima

Vanessa Cardoso Gobatto

Julia Paiva Cruz

Kátia Regiane da Silva
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Adelino Sobrinho

Antônio Carlos Carletto

Ana Lúcia Leite

Adailton Oliveira Santana

Aparecida de Fátima Protásio

Arley Deividy Dias

Bianka R. Andreatti

Caio Vitor Machado Ferreira

Bruno Silva Ribeiro Santos

Beatriz Torkomian

César Dias de Oliveira

Carolina Andreotti 

Dayse Fernanda P. Boccafusco

Francisca Carvalho do Nascimento

Flávia Chiavassa 

Cristina Carvalho

Helena Julio Rizzi

Giselda Sauveur

Isolda Pereira dos Santos

Ivan Araújo dos Santos

Isadora Natasha Brazie Florence

José Barbosa de Oliveira

Julia Baggio

Josenildo Junior

Joelma Alexandre dos Santos

Kim Anker

Laura Onofri Ottoni

Juliana Vieira de Oliveira

Livia Chaud Albano

Marcela Verissimo de Souza

Luiza Lameirão

Lucas Mendes Antonini

Márcia Eloi

Marcos Alves dos Santos Júnior



Maria Alice

Maria Lucia Thibau Guimarães

Maria Lucia Ataide de Souza

Matheus Noronha

Maria José Lima Dias

Michelle da Silva Paulino

Monica Mello

Nathalia de Souza Evangelista

Nathalia Lima Loyola

Natacha Ferraro B. de la Hunaudaye

Rafael Otaviano da Silva

Nicole Evelyne Reiss

Silvia Gomara Daffre

Ricardo Borges Barbosa

Silvia Martinelli Deroualle

Silvia Penteado Cervellini

Silvia Hasse

Thais Damasceno

Vania Teixeira

Stephanie C. Santana

Yara Gomes
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www.estrelanova.org.br
facebook.com/estrelanovamc

Rua João Bernardo Vieira, 267
Jardim Paris - São Paulo, SP

CEP 05794-310


