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Estrela nova é um tipo de estrela 
que subitamente se torna de 10 mil 
a 100 mil vezes mais brilhante em 
algumas horas ou dias, parecendo 
ser uma nova estrela no céu. 

Dicionário de Astronomia e Astronáutica
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No final da década de 70 nasce o Estrela 
Nova, fruto do sonho de um grupo de 
moradores da região do Campo Limpo, 
zona sul de São Paulo, determinado a 
enfrentar o desafio de transformar as 
condições de vida das comunidades 
do Jardim Elizabeth, Jardim Helga e 
Jardim Paris, bairros do entorno do local 
onde oportunamente a ONG viria a se 
estabelecer.
 
Liderado pelo casal de holandeses Emi 
e Jos Schoenmaker, em 1984 o grupo 
constituiu formalmente o Movimento 
Comunitário Estrela Nova, organização 
social sem fins lucrativos que desde então 
apoia o desenvolvimento de mais de 900 
crianças, jovens e adultos da comunidade.
 
A educação, o esporte e a cultura 
são ferramentas de transformação, 
e como tal as atividades oferecidas são 
consistentes com a promoção da saúde, do 
bem-estar, da descoberta de habilidades e 
da convivência. 

Os programas visam reforçar vínculos 
sociais e afetivos nos núcleos 
familiares e na comunidade. O 
Estrela Nova é constituído por uma família 
formada por moradores, voluntários e 
colaboradores,  que conta com o apoio 
fundamental de instituições de todos os 
setores da sociedade e de pessoas físicas. 

O resultado desse trabalho é o surgimento 
de verdadeiros cidadãos, tornando real a 
perspectiva de um futuro melhor.

QUEM
SOMOS



PROPÓSITO E 
IDENTIDADE

MISSÃO

VISÃO

VALORES
Promover ações 

socioeducativas e de cidadania 
com a comunidade.

Ser agente transformador 
da qualidade de vida na 

comunidade.

Amor, respeito, qualidade, 
transparência e 

comprometimento.
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Como cofundador do Movimento 
Comunitário Estrela Nova, vejo o ano de 
2019 como bem especial: comemoramos 
35 anos de existência e de atuação! Tive 
o prazer e a honra de participar da Roda 
de Conversa que aconteceu neste contexto 
com ex-alunos. 

O que mais me impressionou foi ver onde 
tinham chegado com a base que receberam 
do Estrela Nova, e com muita garra: um era 
empresário do setor de brinquedos, outro 
psicólogo (como eu), outro ainda trabalhava 
numa Fábrica de Cultura, produzindo Rap 
da melhor qualidade! 

E todos estavam ali, dando mostras de 
seu comprometimento, trazendo a sua 
contribuição sobre o significado do Estrela 
Nova na sua trajetória! E isso sem falar da 
nossa “prata da casa”, a pessoa responsável 
pela Comunicação (e que saiu do Estrela 
Nova em 2019 para preencher uma função 
maior numa Fundação). Além disso, quem 
continua responsável pelo atendimento de 
contraturno escolar – nosso CCA (Centro 
de Crianças e Adolescentes) – também é ex-
aluna do Estrela Nova!

Tivemos também o amadurecimento da nova 
Missão, Visão e Valores do Estrela Nova, 
trazida pela Diretoria para aprovação da 
Assembleia Geral. Para mim, pessoalmente, 
tudo que o Estrela Nova significa pode 
ser traduzido em uma só palavra: Amor! 
Quando fazemos o que fazemos com 
Amor, tudo vai pleno de atenção, carinho, 
qualidade, para o bem!

E encerramos o ano com “chave de ouro”: a 
sucessão de Emi na função de Coordenadora 
Geral por Luana Schoenmaker, bastante 
comemorada no espaço do CEI com todos 
os nossos colaboradores. Encerrou-se assim 
um ciclo com a dedicação e liderança que 
caracterizaram a atuação da Emi à frente 
do Estrela Nova nestes anos todos.

Agora começa um novo ciclo, em que essa 
frente passa a ser assumida pela Luana, que 
levará o Estrela Nova para o futuro – do que  
Luana e todas as lideranças e colaboradores 
do Estrela Nova vem dando mostras mais 
que evidentes!

A  todas  e todos, contribuintes, 
colaboradores, voluntários, parceiros, 
estendo nossa gratidão por tudo que foi 
realizado neste ano de 2019!
Boa leitura!

Presidente Josef Schoenmaker

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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2
unidades de atendimento

340
famílias atendidas diretamente

crianças e adolescentes 
beneficiados diretamente

adultos beneficiados diretamente

403

484

O ESTRELA
HOJE
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colaboradores

voluntários e estagiários

associados

parceiros
120

53

72

62

2.327
seguidores no facebook
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O Estrela Nova é constituído por uma 
rede de programas em convênio com a 
Prefeitura de São Paulo e com instituições 
parceiras, que permitem cumprir sua 
missão de promover ações socioeducativas 
e de cidadania.

CERTIFICAÇÕES

CertificaçãoData da 1° Certificação

22/02/1995 Utilidade Pública Municipal

17/03/1995 CEBAS - Certificado de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social

29/04/2006 COMAS - Conselho Municipal de 
Assistência Social de São Paulo

14/03/2011 CDMA - Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

14/03/2011 CRCE -  Certificado de Credenciamento 
Educacional 

11/03/2012 Certificado de Regularidade Cadastral de 
Entidades

09/09/2014 Certificado de Reconhecimento de Entidade 
Promotora de Direitos Humanos

23/02/2015 CENTS - Cadastro Único das Entidades do 
Terceiro Setor
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programa
faixa
etária atividade

Centro de Educação 
Infantil - CEI

Centro para 
Crianças e 
Adolescentes

Telecentro

Núcleo Família 
e Comunidade

até 4 anos

De 6 a 14 anos e 
11 meses

Todas as idades

Todas as idades

Creche inspirada na pedagogia 
Waldorf, que garante o direito das 
crianças à infância plena e promove 
seu desenvolvimento por meio de 
experiências lúdicas e brincadeiras.

Núcleo socioeducativo no contraturno 
escolar, promove o exercício da 
cidadania, o fortalecimento de vínculos, 
o desenvolvimento da autonomia e a 
formação para a vida.

Espaço que possibilita acesso ao 
mundo virtual, garantindo a inclusão de 
todos no universo digital. 

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

REDE DE
AÇÕES
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CENTRO DE 
EDUCAÇÃO
INFANTIL - CEI
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a infância 

O Centro de Educação Infantil 
incentiva as crianças a participar de 
oficinas de música, pintura e trabalhos 
manuais, de contação de histórias, 
bem como de brincadeiras que orientam o 
desenvolvimento de uma infância plena.

O ambiente que permeia as atividades 
das crianças é o de promoção de um 
relacionamento saudável com as 
pessoas que as cercam:  socialização, 
solidariedade, descoberta, imaginação e 
fortalecimento dos laços afetivos, bem como 
o respeito e a integração aos elementos da 
natureza. 

Mediante a parceria com a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Jardim Helga o Estrela Nova 
deu continuidade ao Projeto Saúde na Escola: 
as crianças foram vacinadas contra febre 
amarela e gripe, e tiveram orientação para a 
boa escovação dos dentes e para a higiene 
do corpo. Além disso,  CEI proporciona 
regularmente o atendimento 
odontológico e psicológico às crianças 
e suas famílias.
 
Além das festas tradicionais brasileiras o 
Estrela Nova também festeja o Dia de São 
Nicolau. É uma festa tradicional holandesa 
trazida pelos imigrantes  quando de sua vinda 
ao Brasil. Todos os anos, na noite de 5 de 
dezembro, costuma-se colocar sapatinhos no 
lado de fora da porta ou da janela, e durante 
a madrugada São Nicolau os enche de doces 
para as crianças que se comportaram durante 
o ano.

No final de dezembro as crianças que 
completam 4 anos participam de um rito de 
passagem para o início de um novo ciclo. 

e suas descobertas

Parceiros institucionais viabilizaram diferentes 
eventos e ações sociais:  

* Colégio Guilherme Dumont Villares –                                                                                                                                                
   práticas de pintura e contação de histórias 

* Fundação Amor Horizontal – distribuição                                                                                                                                     
  de kits de higiene bucal e doação de carrinhos                                                                                                                                        
  de madeira

* Colégio Portinari – distribuição de presentes                                                                                                                                        
   e apresentação de músicas natalinas

15
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CENTRO PARA 
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES -  
CCA

Com o objetivo de promover a sociabilidade 
e ampliar o conhecimento, em 2019 o CCA 
reuniu os 240 jovens para a prática de diversas 
atividades socioeducativas.

* Oficina de artes plásticas e arte urbana, como   
   estímulo à criatividade

* Exercícios de cidadania e valores para                                                                                                                                             
   fortalecimento em grupo, diálogos inovadores,                                                                                                                                      
   experiências particulares e exploração da                                                                                                                                               
   identidade individual

* Contação de histórias para incentivar a leitura                                                                                                                                          
   diária

* Pesquisa sobre cultura brasileira, bem como                                                                                                                                             
   ensino de dança folclórica: bumba-meu-boi,                                                                                                                                   
   quadrilha e cacuriá - dança surgida como parte                                                                                                                                            
   das festividades do Divino Espírito Santo      

* Capoeira, que permite o desenvolvimento                                                                                                                                  
   integral da criaças e adolescentes.                                                                                                                                    
   Aprendizagem prática com dinâmica,                                                                                                                                        
   movimentação, ritmo, puxada de rede e samba                                                                                                                                            
   de roda, além de filmes e histórias

* Educomunicação, que capacita adolescentes                                                                                                                                     
   para a utilização de mídias e novas tecnologias

experiências que
transformam vidas
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CCA - PARCEIROS E 
PROJETOS DE 2019

Musica Viva
Instituto OMP - Olinto Marques de Paulo

Os jovens do CCA participaram do projeto 
“Música Viva”. A visão do Instituto Olinto 
Marques de Paulo é que a música pode ser 
entendida como uma aliada da educação, 
propiciando a abertura de canais sensoriais, 
como desenvolvimento cognitivo, coordenação 
motora, expressão corporal, criatividade e 
sensibilidade. A música facilita a expressão de 
emoções, ampliando o repertório cultural e 
contribuindo para a formação integral do ser 
humano.

NTICS Projetos

Na exposição Arte no Metrô, promovida pela 
NTICS - Projeto História da Arte, os alunos 
conheceram uma nova forma de entender o 
trabalho dos principais artistas do mundo, ao 
observarem peças produzidas por crianças e 
adolescentes baseadas nas referências artísticas 
de Vincent van Gogh e Pablo Picasso.

FUMCAD

Ação em Movimento, projeto patrocinado pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD), com oficinas de futsal, 
caratê, basquete, capoeira e educomunicação. 
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Exposição Imaginária - a diferença entre 
acumular e colecionar 

A visita à Exposição Imaginária, no SESC Santo 
Amaro, fazia parte do projeto Desdobramentos 
– Acervo em Expansão, baseada nas condições 
arquitetônicas do prédio, caracterizadas por sua 
relação de transparência, transbordamento e 
interferências da luz. 

A mostra, do artista Marcelo Silveira, discute 
a diferença entre acumular e colecionar. Não 
é uma aglomeração de objetos. Colecionar 
significa estabelecer critérios de seleção e de 
categorização, pois, ao separar, classificar e 
organizar o colecionador define uma ordem no 
mundo que espelha a singularidade de sua forma 
de pensar, protegendo a liberdade de escolha de 
cada um. 

MULTIPLICARTE

A MULTIPLICARTE Capoeira é um grupo que 
atua com o objetivo de transmitir e preservar 
os fundamentos da capoeira, acompanhando 
sua evolução desde a origem, disseminando 
e multiplicando sua prática. Nossos jovens 
participaram de mais uma edição do Batizado e 
Troca de Cordas, evento com a tradicional dança 
do maculelê.

19

experiências que
transformam vidas
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“TURMA DA MÔNICA - LAÇOS”

As crianças de 6 a 8 anos passaram uma tarde 
no Shopping Itapecerica, onde assistiram ao 
filme “Turma da Mônica – Laços”. Ao longo 
da projeção, o filme traz para a superfície uma 
lição de amor, respeito e comprometimento, 
culminando com o poder da amizade. Há 
momentos que parecem típicos de humor, porém  
se convertem em aprendizado quando mostra o 
limite entre a brincadeira e o bullying.

A letra da música-tema - “Ter um norte pra 
poder sonhar” - contribui para criar propósito 
e reforça a simbologia dos laços.

Instituto Fazendo Acontecer   

Os alunos passam a entender o 
empreendedorismo como um conjunto de 
competências que serão úteis para o seu 
desenvolvimento pessoal, preparando-os para os 
desafios de suas futuras experiências profissionais.

As oficinas enfatizam a importância da 
sustentabilidade e da produção consciente, 
mediante o uso de materiais recicláveis e a 
criação de soluções inteligentes que viabilizam 
o desenvolvimento econômico, porém sem 
comprometer os recursos ambientais.

21

experiências que
transformam vidas

CCA - PARCEIROS E 
PROJETOS DE 2019
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fortalecimento
social e comunitário

NÚCLEO FAMÍLIA 
E COMUNIDADE

Constituido em 2006, o Núcleo Família 
e Comunidade estimula o protagonismo 
comunitário, promovendo apoio às famílias de 
nossas crianças e às comunidades do entorno.

Em 2019 foram: 

* 129 visitas domiciliares
* 630 atendimentos individuais
* 164 atendimentos no Plantão Psicológico
* 220 atendimentos pelo serviço odontológico                                                                                                                                     
   
Representantes da empresa Mary Kay visitaram 
o Estrela Nova em março, mês da mulher, 
para orientar nossos colaboradores e 
colaboradoras no uso de cosméticos e 
cuidados com a pele.

A quadra poliesportiva, além de uso para prática 
de esportes dos alunos, atende ainda grupos 
de moradores dos bairros próximos. E é o local 
preferido para os maiores eventos. 

O grande momento na quadra  de 2019 foi 
a 1ª Festa das Crianças do Jardim Paris, 
cuja realização foi fruto de uma iniciativa da 
própria comunidade.

Nesta primeira e muito bem sucedida parceria
desta natureza, o Estrela Nova cedeu a quadra e a
infraestrutura de apoio, enquanto que a 
divulgação e a organização do evento ficaram a 
cargo da comunidade,representada por um grupo 
composto por várias pessoas e instituições.
 
Os Guerreiros, J.A Assistência Técnica, 
Rafael Fish, Fábrica de Cultura Capão 
Redondo, Padaria Empório São José, 
Vaibeland, Dino Art Tattoo, Valdir e 
amigos e Fernanda Gibbi
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tecnologia
nas suas mãos

TELECENTRO

Em 2019 foram:

* 5.042 usuários
* 9.530 acessos
* 182 novos cadastros
* 420 usuários/mês em média                                                                  

O Telecentro ofereceu oficinas de
digitação, educação financeira familiar,
arte digital e atividades de pesquisa na 
rede para 95 atendidos.

Para a comunidade em geral foram oferecidos,                                  
entre outros, ensinamentos básicos para 
elaboração de currículo, 2ª via de boletos, 
cadastramento de bilhete único, e agendamento
no Poupatempo.

Nas comemorações dos 35 anos o Telecentro 
realizou um torneio de jogos online, propondo 
a interação entre as crianças do CCA e a 
comunidade, envolvendo 34 participantes. 
 
Devido à grande procura pelo torneio e o
número limitado de vagas foi criado um quiz 
para avaliar o conhecimento de informática dos 
jogadores, no qual participaram 60 interessados. 

Nossos agentes de inclusão digital participaram 
de um evento de capacitação na Campus Party, 
promovido pela prefeitura de São Paulo, quando 
tomaram contato com novas tecnologias.

A Campus Party é uma organização 
internacional reconhecida como ponto de 
referência para as novas gerações sobre 
questões do futuro e o uso consciente da 
tecnologia para mudar o mundo.

25
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DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

O Estrela Nova investe no desenvolvimento 
constante de sua equipe por acreditar que a 
qualidade e o reconhecimento de suas ações se dão 
pela atitude comprometida e competente de seus 
profissionais.

Principais atividades de capacitação em 2019:

27

Comunidade Educativa

Criança é Vida - Bebês (3 - 4 anos)

Grupo de Estudos

Fortalecimento Escolar

Desenvolvimento Integral

Pedagogia Waldorf/ Horizonte Azul*

Mesa Brasil

Afeto e Proteção

Campus Party

Captação de Recursos

Workshop

DRE Campo Limpo

Instituto Criança é Vida

Renata Alkimim

Tessy Hantzschel

Vocação

Renata Alkmim

Sesc

Instituto Criança é Vida

Prefeitura de São Paulo

ABCR

Amor Horizontal

Centro de 
Educação 
Infantil

Centro de 
Crianças e
Adolescentes

Telecentro

Mobilização

núcleo formação parceiro



vista esta camisa!
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NOVA 
LINGUAGEM 
INSTITUCIONAL

A atualização da linguagem 
institucional do Estrela Nova 
era uma prioridade estratégica, 
relevante para dar maior visibilidade 
à organização e como importante 
ferramenta na captação de recursos.

O desenvolvimento foi feito 
graças às parcerias com as 
empresas Visie e Elo Criativo. 

Os trabalhos, iniciados em 2018, foram 
concluídos em 2019 com o lançamento 
do novo site, novo logo, folders e novo 
projeto de captação de recursos junto aos 
comerciantes locais. Esse novo projeto teve 
a equipe financiada pela Check Express.
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MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS

Apoiado por outros voluntários, o casal Rits e 
Josien Verkerc com o tempo assumiu a operação, 
e as doações foram aumentando de tal forma 
que um container passou a ser requerido para o 
transporte das roupas para o Brasil.

Em 2000 o que era um apoio informal 
transformou-se na Stichting Vrienden van 
Estrela Nova - Fundação dos Amigos do Estrela 
Nova, que há mais de três décadas contribui 
de forma significativa para a manutenção e o 
desenvolvimento do Estrela Nova. 

STICHTING VRIENDEN VAN ESTRELA NOVA 

Nos primeiros anos familiares e amigos de Emi e Jos na Holanda angariavam roupas 
usadas em bom estado e as despachavam para o Brasil, onde eram vendidas em 
bazares, cuja renda era revertida para o Estrela Nova.
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Nieuwsbrief 
SSttiicchhttiinngg  VVrriieennddeenn  vvaann  EEssttrreellaa  NNoovvaa  

Editie 2019 DDOONNEEEERR  NNUU  ::    NNLL8877RRAABBOO00339955223344220044  

Bosstraat 119 
3971 XC Driebergen 

Tel. 0343 – 517146 
info@estrelanova.nl 
www.estrelanova.nl 

DDoonnaattiiee  tteerr  eerree  vvaann  kkoonniinnggssffeeeesstt  iinn  SSããoo  
PPaauulloo  
 
OOpp  55  mmeeii  22001188    wweerrdd,,  tteerr  eerree  vvaann  KKoonniinnggssddaagg,,    
hheett  jjaaaarrlliijjkkssee  OOrraannjjeeffeeeesstt  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  ddee  
NNeeddeerrllaannddssee  VVeerreenniiggiinngg  iinn  SSããoo  PPaauulloo..  EEllkk  jjaaaarr  
oorrggaanniisseeeerrtt  ddee  vveerreenniiggiinngg  ddiitt  ffeeeesstt  vvoooorr  ddee  
NNeeddeerrllaannddeerrss  ddiiee  iinn  eenn  rroonndd  SSããoo  PPaauulloo  wwoonneenn..    
  
Op het feest worden typische Hollandse hapjes 
geserveerd en wordt er Nederlandse muziek 
gedraaid. Naast het organiseren van het feest, 
probeert de NVSP ieder jaar ook een donatie op 
te zetten voor een non-profit organisatie in São 
Paulo. Tot onze vreugde werd Estrela Nova 
uitgekozen als begunstigde en ontvingen wij op  
5 mei het geweldige bedrag van R$ 24.875  
(± € 5650). 
 
Myrre Keuning,  vrijwilliger bij Estrela Nova sinds 
september 2017, zat ook in de organisatie van de 
Nederlandse vereniging en zorgde voor de 
connectie met Estrela Nova. Zij hielp mee bij het 
organiseren van het Oranjefeest en bij het zoeken 
naar een organisatie die de eventuele donatie zou 
mogen ontvangen, was de link natuurlijk snel 
gelegd. 
 
Een klein team van Estrela Nova was uitgenodigd 
op het Oranjefeest om de donatie in ontvangst te 
nemen. De medewerkers van Estrela Nova kregen 
gelijk de kans om wat Nederlandse hapjes te 
proberen. Vooral de kaas met mosterd en de 
worstenbroodjes vielen goed in de smaak. 
 
De donatie is een som van 17 afzonderlijke 
donaties van een aantal grote internationale 
bedrijven die in São Paulo gevestigd zijn, namelijk 
Shell, DSM, ABN-AMRO, Rabobank, KLM, Akzo-
Nobel, EY, Randstad, Philips, ING Bank, Makro, 
JDE, Vopak, Adyen, Lease Plan, Friesland 
Campinas & Brand Loyalty. Wij willen al deze 
bedrijven nogmaals enorm danken voor hun 
donatie, met dit geld hebben wij een aantal 
belangrijke doelen kunnen realiseren! 
 
 
 
 
 

Beide keukens (bij de naschoolse opvang en de 
crèche) hebben een snijmachine gekregen zodat 
zij niet meer al het groente en fruit voor 150 
kinderen met de hand hoeven te snijden. Ook zijn 
er drinkkraantjes, een hogedrukspuit en een 
grasmaaier aangeschaft. Daarnaast kon met het 
geld de voorkant van het gebouw van de 
naschoolse opvang met gaas afgesloten worden, 
zodat er geen vogels meer naar binnen vliegen. 
 
“Als vrijwilliger bij Estrela Nova, zie ik heel goed 
waar er geld voor nodig is. Ik vind het daarom erg 
leuk dat ik op deze manier van dichtbij kan zien 
waar de donatie terecht is gekomen, hoe het geld 
besteed wordt en kan ervaren hoe dit het 
dagelijkse werk van de medewerkers heeft 
verbeterd!” laat Myrre weten. 
 
 
 
 

Hermien neemt de cheque in ontvangst 

Het team van de avond, van links naar rechts: 
Poliana, Myrre, Hermien, Júlia en Aline 
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NOSSOS HOLANDESES DE LÁ

Nossos holandeses de lá publicam regularmente o NIEUWSBRIEF, um boletim replicando 
eventos e informações relevantes extraídas do site do Estrela Nova, bem como a edição de matérias 
locais de interesse do grupo. 

Além dessa iniciativa, os amigos 
- e os amigos dos amigos – que 
atuam nas ações de arrecadação 
se reúnem de tempos em tempos, 
momentos em que o vínculo 
com a ONG Estrela Nova se 
fortalece. 

* a aquisição do imóvel onde atua a UBS Jardim 
Helga

Com essa coesão, o círculo de amigos na Holanda se converteu no que é hoje 
uma frutífera e duradora parceria. Adicionalmente aos aportes financeiros regulares, foi 
fundamental o apoio recebido para a concretização de  inúmeras conquistas pelo 
Estrela Nova, entre outras:

* o conjunto quadra poliesportiva, vestiários e 
salas de aula, projeto sonhado durante muitos 
anos, cuja cerimônia de colocação da pedra 
fundamental ocorreu no início de 2003, com a 
presença do casal Rits e Josien representando a 
Stichting Vrienden van Estrela Nova



PRIMEIRO LEILÃO DE ARTE

Antonio Maschio foi ator, artista plástico, 
produtor, agitador cultural e chef. Fundou o Spazio 
Pirandello, ponto de encontro de artistas, políticos, 
intelectuais e anônimos na década de 80. 
Falecido em 2013, seu acervo de obras de 
arte foi leiloado num evento realizado 
no auditório cedido pela Panamericana 
Escola de Arte e Design, e sua renda foi 
revertida para o Estrela Nova. 

Estes recursos viabilizaram a realização de 
várias demandas prioritárias, entre as quais a 
reforma das salas do Centro de Educação 
Infantil, a substituição dos purificadores 
de água das salas de aula, a compra de 
computadores para a Administração,  e 
de HDs para o Telecentro. 

MOBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
EVENTOS PATROCINADOS 

FUNDAÇÃO AMOR HORIZONTAL 

A Fundação Amor Horizontal promoveu uma 
campanha de conscientização sobre a higiene 
bucal, envolvendo todos num campeonato de 
música, dinâmica e teatro para as crianças. 
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COMÉRCIO DO BEM 

Apoiado pelo nosso parceiro Check 
Express, o Projeto Comércio do Bem teve 
como vetores a divulgação do Estrela 
Nova junto aos comerciantes do entorno, 
bem como incentivo a se tornarem associados, 
passando a contribuir para a instituição mediante 
doações recorrentes. 

Ao longo do tempo, essa aproximação aos 
empresários locais permitirá que nos tornemos 
parceiros com vistas ao compartilhamento 
de esforços pelo desenvolvimento 
socioeconômico da comunidade.

O PRATO É SEU 

O Prato é Seu é o mais tradicional evento 
beneficente do Estrela Nova, idealizado 
e produzido por Lucia Ramenzoni, valiosa e 
dedicada parceira há tantos anos. 

É um momento festivo e descontraído, 
reunindo 350 amigos - e amigos dos amigos 
- do Estrela Nova num almoço oferecido pelo 
nosso parceiro Bráz Pizzaria, no Quintal do 
Bráz. Além do almoço o ingresso dá direito a 
um prato de cerâmica escolhido entre os 10 
modelos disponíveis, entregue cuidadosamente 
acondicionado numa embalagem de pizza ao 
término do evento.

Liderados por Lucia, em 2019 os pratos foram 
produzidos pelas renomadas ceramistas Anna 
Maria Morais, Ceu Rodrigues, Cris Couto, 
Eugênio Alvim, Laura Martinez, Myriam Lobo, 
Regina Esher e Vitoria Chu, além do próprio Atelié 
Lucia Ramenzoni.  
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EVENTOS 
INSTITUCIONAIS

Todos os anos, as crianças, adolescentes 
e famílias que frequentam o Estrela Nova 
participam de vários eventos institucionais 

Festa Junina

Mostra Cultural
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Auto de Natal Natal

Carnaval Páscoa

Mostra Cultural Bazar Social
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ESTRELA NOVA
35 anos de história
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ESTRELA NOVA
35 anos de história



A QUADRA

Um pouco da história do 
Estrela Nova em 10 fotos 

2000 2002 2004 2005 2 0 0 6
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ESTRELA NOVA
35 anos de história

2 0 0 6 2007 2016 2017 2019
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NOVO CICLO

Constituído formalmente em 1984, o 
Estrela Nova é uma instituição longeva 
para uma ONG no Brasil. Sua trajetória 
de contribuição para a sociedade é continua 
e consistente,  com reconhecida capacidade 
de entrega de projetos sociais. Do ponto de 
vista gerencial, desde 2000 a instituição 
sistematicamente adota práticas de 
governança que se traduzem em 
permanente credibilidade junto a nossos 
stakeholders.

O exercício do nosso planejamento estratégico 
nos últimos cinco anos indicou a necessidade 
de iniciarmos as conversas sobre o processo 
sucessório na Coordenação Geral. Emi, 
afinal, respondia pela liderança do Estrela Nova 
desde sua constituição, e a preocupação com a 
futura gestão da  ONG começava a fazer sentido.

Após tantos anos, a liderança de Emi se confunde 
com a própria existência do Estrela Nova. Ela 
conhece todo mundo – crianças, adolescentes e 
famílias, colaboradores, comunidade do entorno
– e transita em meio aos parceiros, governos e 
agências.

A solução estava por perto. Luana, – a 
segunda das quatro filhas de Emi e Jos, 
que cresceu no bairro, é membro da associação 
e manteve seu filho no berçário do Estrela Nova – 
aceitou o desafio e a empreitada. 

Luana graduou-se em Ciências Sociais 
pela Universidade de São Paulo, onde 
atuou profissionalmente por vários anos, e 
posteriormente na Artesp - Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo. 

Janeiro de 2020 marcará o início do 2° 
ciclo de vida do Estrela Nova, iluminando 
o caminho para a continuidade da instituição em 
longo prazo, e tornando real a perspectiva de um 
melhor futuro para a comunidade. 
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QUEM BRILHOU 
COM O ESTRELA

Muitas mãos formam a nossa estrela. Agradecemos a todos que, de alguma forma, 
contribuíram para o desenvolvimento do Estrela Nova em 2019.
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Alexandre Sebastião Pereira
Aline Pigozzi da Costa
Ana Paula Leite dos Santos
Andréia Prates
Andreza Ponciano do Nascimento
Carlos Alberto Finkennauer Neto
Carlos Alexandre Lima
Clarisse Santos de Oliviera
Claudenice Reis de Araújo
Dagmar Ferreira dos Santos
Dayse Aparecida de Araújo
Denise Ribeiro Santos
Divina Maria Lacerda
Edney Lisboa
Edson Alves Matos
Eliomar Nascimento Costa
Elizabeth Maria do Nascimento
Elma de Souza Viana
Geovanna Monteiro Ferreira
Gerliani Marrane
Helena Tiago do Nascimento Barbosa
Heloísa Luna Ramos da Silva
Hermínia J. M. Eijsink Schoenmaker
Iara Cardoso dos Santos Santana
Ideraldo Rodrigues Barbosa
Isabella Mayara Justino Rodrigues
Ivanilda Santos de Andrade
Jailton dos Santos
Josefa Duarte Rodrigues Gomes
Josué Duarte de Melo
Julia Paiva Cruz
Juliana Karoline S. Ferreira Otaviano
Karin Eggenberger
Kátia Regiane da Silva
Luana Schoenmaker
Luciana Pereira da Silva
Lucilia Morais dos Santos
Maiza de Souza Costa
Marcileide da Silva Ferreira
Maria Aparecida Souza
Maria de Fátima dos Santos Melo
Maria Madelna Barbosa Silva
Michelle Costa da Silva
Patricia Agostinho
Poliana Pereira Gobatto
Renata Oliveira da Silva
Renata Santos Souza
Rosangela Luiza Pires
Rosangela Luz Pedro
Sheila Lima Fontes
Silvana Alves de Brito
Tatiane da Silva Sousa
Vanessa Cardoso Gobatto 

nossos colaboradores:
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nossos voluntários
e parceiros:

Adailton Oliveira Santana
Adelino Sobrinho
Ademir Carlos de Souza
Agência Reguladora de Transportes SP – Artesp
Alcides Silva de Campos
Alex Sandro da Silva
Alf de Wit
Alfredo Naffah Neto
Amanda Louise
Ana Paula do Carmo Teixeira
André Souza
Annie Eijsink
Antônio Carlos Carletto
Arnaldo Eijsink
Augusto Lima
BDO Auditores Independentes
Beatriz Paradela
Betty Mindlin
BG Escudeiro Estacionamento
Bianca Tavolieri
BioCine Produtora
Brás Pizzaria
Caio Vitor Machado Ferreira
Calvo atacadista
Carlos Bracco
Carlos Rodrigues da Silva 
Carvalho e Mello Consultoria
Casa Bela Restaurante
Casa de Carne Maria Cida
Casa de Carne Moura
Casarão
Casas Baeta
Cathe Kwakkenbos
Center Fazio
CRAS Campo Limpo
Christiane Dias de Lima
Clarissa Hommonay
Claudia da Silva Moreira
Colégio Guilherme Dumont Villares
Colégio Portinari
Conselho Municipal Assistência Social
Controller Contabilidade
Coordenadoria de Conectividade e Convergên-
cia Digital
Coordenadoria do Telecentro
Correio de Veículos
Corrente Viva
Cosme Oliveira de Jesus
Cristina Carvalho

Cynira e Boris Fausto
Daniel Rodrigues Moreira de Jesus
Daniele Tadei
Divanda Aparecida Mazaia Santos
Edileuza Oliveira Silva
Editora Omnisciência
Elenita da Silva Oliveira
Eliane Oliveira Cruz
Elidia Novaes
Elisa Ivone Benecke Silva
Elo Criativo
Elton Elias dos Santos
Escola de Notícias
Fabio Cardoso Gobatto
Faculdade Rudolf Steiner
Fedde Dijkstra
Fênix Modas - Edneuma
Fernanda da Silva Melo
Fernanda Vitória Silva Costa
Flávia Gusmão Eid
Flávia Rosas
Fokko Oldenhuis
Fórum da Assistência Social
Francisca Carvalho do Nascimento
Franciscus Schoenmaker
Fundação Amor Horizontal
Fundação Salvador Arena
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
Geovanna Monteiro Ferreira
Giselda Sauveur
Gisele Vettorazzo
Gol Textil
Grupo AbreVida 
Grupo MultiplicArte Capoeira
H2O Engenharia Ltda
Helen de Montille Ferreira
Helena Cristina Garcia
Helena Julio Rizzi
Henrique Pereira
Historiorama
Horizonte Azul
HortiFruit Xexéu
Hudson Henrique Santos da Silva
Hugo Freitas da Silva
I Love Laje
IMO Consultoria
Imobiliária e Administradora Martins - Edvards
Instituto Dança Viva
Instituto Olinto Marques de Paulo
Isadora Natasha Brazie Florence
Italivros Livraria e Papelaria
Ivan Araújo dos Santos
Jair/ Enio Tatto
Janaína Schoenmaker
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Jéssica Lins
JM Fábrica de Óculos
José Felippe Leite de Abreu
José Mário - Grupo Check
José Rosa da Silva
Josef Simon M. Schoenmaker
Juliana Geovana Silva Costa
Kim Anker
Lays Teixeira Silva
Lidia L. de Carvalho
Livia Albano
Lucas Mendes Antonini
Lucia Ramenzoni
Luciana Ayres Cervellini
Lucilene Gomes da Silva
Lucimaro Aparecido da Costa
Luzinete de Alcântara
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Maiza Souza
Makro atacadista
Margarida Cintra Gordinho
Maria D. Villares
Maria Inez Domingues Jacob
Maria Lúcia Botelho Gomes Cardim
Maria Lucia Thibau
Maria Valderez Lima Nascimento
Mariana Queiroz
Marília Câmara
Marly Goulart
Martha Stickel
Masakazu Nomura
Mauro Penteado Cervellini
Mayara de Fatima Barbosa da Silva
MegaSports 
Mercado Jam
Mervin Akoka
Mesa Brasil
Michelle da Silva Paulino
Mirian Feitosa Silva
MKT Print
Monica Mello
Motoboy
Mulheres Vivas
Myrre Keuning
Natália Lima Loiola
Nederlandse Vereniging São Paulo
Nei Schilling Zelmanovits
Nicole Evelyne Reiss
Nivea Tais Terra
Nora B. S. de Miguelez
Nossa Casa
Nyedja Gonçalves da Silva
OGRA – Oficina Gráfica
Padre Jaime Crowe
Paloma Galvani de Oliveira

Panificadora Jd. Helga
Paulo Bourroul
Paulo Luiz Bafini
Pedro Paulo Popovic
Pedro Pimenta
Portelinha
Projeto Arrastão
Purificacion Gomes
R&R Distribuidora
Rafael Otaviano da Silva
Reginaldo da Silva Araujo
Renata Maria C. R. Alkmim
Renata Marques e Júlia
RG Escudeiro Estacionamento
Ricardo Young
Rodrigo Naves
Rogério Teperman
Roseane Santos de Souza
Rotary Club de São Paulo Morumbi
Ruy Sousa e Silva
S.O.S Lucrativo
Sacolão Emerson
Sacolão Jd. Helga
SAJU
Sarau do Mutcho
Serviço Social do Comércio – Campo Limpo
Sheyla Maria Silva Pimentel
Sidney da Silva
Silvia Hasse
Silvia Martinelli Deroualle
Silvia Penteado Cervellini
Sinésio da Silva Galvão
Soledade Pereira da Silva
Sthefany da Silva Oliveira
Stichting 40 MM 
Stichting Vrienden van Estrela Nova
Tainara Oliveira
Tessy Hantzschel
Thaís Rafaela Oliveira de Souza
Thayná Escarião Moura
Tratec dedetização
UBS – Jd. Helga
UBS – Jd. Umuarama
Via Mais Parking
Visie
Vitória Melo de Souza
Vocação
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CONSELHO FISCAL

CONSELHO CONSULTIVO

COORDENAÇÃO

GESTORES

DIRETORIA
Presidente
Secretária
Tesoureiro

Vogais

Josef Schoenmaker
Helen de Montille Ferreira
Rogério Teperman
Renata Alkmim

Conselheira Honorária Tessy Hantzschel

Mauro Cervellini
Elma Viana
Sidney da Silva

Lucimaro Costa
Roseane Souza
Luzinete Pontes

Coordenação Executiva Emi Schoenmaker

Ivanilda Andrade
Elenita da Silva
Eliomar Costa (ADM)

(CCA)
(CEI)

FICHA TÉCNICA
Projeto Editorial 

Fotografia
Clarisse Oliveira
Acervo Estrela Nova G

ES
TÃ

O

Diagramação Tamara Crespin
Ilustração Luisa Teperman 
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ENCONTRE-NOS AQUI:

site www.estrelanova.org.br
facebook facebook.com/estrelanovamc
instagram @estrelanovamc

FONES:
(11) 5842-0333
(11) 5842-0774

ENDEREÇOS:

SEDE/ CCA Rua João Bernardo Vieira, 267
Jardim Paris – São Paulo, SP

CEI Rua Luís Gonzaga Freire, 602
Jardim Helga – São Paulo, SP

O
N

D
E 
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TA

M
O

S
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Quanto mais a gente cresce, 
mais gente a gente ajuda

a crescer!


