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A SOLIDAREIDADE É CONTAGIANTE!

PALAVRA DA
PRESIDENTE
Amigos queridos
Entregamos aqui o Relatório Anual das atividades do ano de 2020 que sem dúvida nenhuma foi o ano mais
desafiador dos últimos 100 anos para todo o mundo, especialmente para o nosso Brasil, para as OSC’s e para o
terceiro setor.
Um ano onde todos fomos acometidos pela pandemia COVID-19, um vírus que trouxe junto dele um carretel de
sentimentos, dificuldades, aprendizados e muitas mudanças. Mudanças estas que nos fizeram reaprender a viver
visto que modificaram nosso modo de interagir com o trabalho, com as pessoas, com a família, com os recursos,
em nossos lares, enfim, uma grande lição de resiliência a que todos fomos obrigados a vivenciar.
Para nossa IAM temos a alegria de compartilhar com vocês que apesar de todas as dificuldades, podemos dizer
que conseguimos!
Em 2020 houve aula on-line, atendimento on-line, home office e muito mais Uma grande oportunidade de trazer o
digital para nosso dia-dia-dia e com ele impactar centenas de pessoas. Podemos dizer também que foi o ano da
SOLIDARIEDADE, da união das pessoas, da fraternidade, da empatia, do vínculo de união e da amizade que envolve
toda a comunidade.
Terminamos o ano sabendo que ainda existem muitos desafios para que a pandemia seja controlada e que 2021
ainda vai continuar sendo um ano com muitos desafios. Mas estamos com o coração tranquilo, certos de que
nossa comunidade poderá sempre contar conosco e que não mediremos esforços para realizar a transformação
social que tanto almejamos. E é esse desejo que certamente nos manterá de pé.
Vibrações de muita saúde a todos.
E gratidão. Muita gratidão!
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INTRODUÇÃO

Começamos o ano de 2020 como todos os outros anos, com milhões de ideias na cabeça, o
planejamento das atividades em mãos e o coração cheio de esperança.
Então, o mês de março chegou e com ele a pandemia do COVID-19 em nosso país. Em
nossas cabeças as ideias foram substituídas, o planejamento foi adiado mas, a esperança
permaneceu em nossos corações sendo a força para continuar com nosso trabalho e nossa
missão.
Assim como ao longo de toda a história da IAM, buscamos e encontramos mãos e corações
dispostos a ajudar quem mais precisa. Já em abril, graças a uma importante parceria,
estávamos com uma plataforma para ensino EAD on-line pronta para manter as crianças e
adolescentes estudando, a equipe de educadores treinados para desenvolver o conteúdo
digitalmente e todas as crianças equipadas para acessar a educação a distância.
O afastamento social, como era esperado, abalou a economia
agravando as questões sociais e levando um número ainda maior
de pessoas à situação de vulnerabilidade. Consequentemente, a
demanda por apoio, doações e assistência foi multiplicada
exigindo da IAM uma grande mobilização para não deixar de
atender às necessidades de crianças e famílias de toda a região,
incluindo as assistidas por outras entidades que infelizmente,
sucumbiram à crise econômica.
Colaboradores, voluntários e comunidade se uniram em uma força-tarefa,
formando uma grande corrente do bem que, em meio a máscaras e muito
álcool em gel, mobilizaram dezenas de ações e toneladas de doações,
fazendo a ponte entre em precisava de ajuda e quem podia ajudar.
Neste documento, em resumo, você comprovará que apesar dos grandes desafios e da dor
que todos sentimos por cada vida perdida para esta terrível doença, 2020 ficará marcado
para nós como um ano de conquistas e superação. E todos sabemos que cada ação
registrada neste relatório somente foi possível porque a SOLIDARIEDADE é de fato,
CONTAGIANTE!
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QUEM
SOMOS

Somos feitos de mais de 275
crianças, jovens e suas
famílias somando mais de
1000 participantes, 100
funcionários, 300
voluntários, inúmeros
parceiros, muita paixão pelo
que fazemos e muita vontade
de transformar o mundo por
meio da educação!
Somos a IAM – Instituição Assistencial Meimei, uma
Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, que
há mais de 40 oferece suporte social à crianças, adolescentes,
famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou
econômica, residentes em comunidades localizadas em áreas
de forte incidência de tráfico de drogas e de violência urbana,
nas cidades de São Bernardo do Campo e Diadema, região
metropolitana de São Paulo.

Nossa História
A história da IAM - Instituição Assistencial Meimei começa em 1962 com a fundação do CEOS – Centro
Espírita Obreiros do Senhor, entidade mantenedora da IAM, com a finalidade de assistir àqueles que
necessitam de apoio físico, material e emocional.
Em 1977 foi criado o Serviço Assistencial Meimei com programação específica no campo de promoção
humana e social da família. Em 25 de agosto de 1979 a IAM – Instituição Assistencial Meimei foi
constituída legalmente com sua fundação.
São mais de 40 anos de atendimento social e educacional visando promover socialmente crianças e
suas famílias em diferentes contextos e cenários sociais. Com uma diversa gama de serviços, a
entidade está em constante movimento revisitando seus conceitos e se reinventando de acordo com
os novos cenários e demandas sociais.
IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020
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NOSSO
PROPÓSITO
NOSSO
PROPÓSITO
Na IAM, atuamos para alcançar nosso propósito que
é a Transformação Social Sistêmica pela Educação.
A educação não pode parar
Desde o início da pandemia do COVID-19, a primeira preocupação da IAM foi prover recursos para
garantir o acesso à educação para as crianças e adolescentes. Isso porque, acreditamos que a
educação acontece em todo lugar e que somente por meio dela podemos transformar o mundo.
Na IAM, a distância nos aproximou e nos mantivemos conectados e unidos, provando que quando
as pessoas se unem com um objetivo, tudo pode acontecer, seja presencialmente ou on-line.

AQUI TODOS SÃO PARTICIPANTES
1. Aqui ninguém é carente. As pessoas estão vulneráveis.
2. Todos estão aqui por vontade própria e são
3. Coautores da transformação.
4. Todos tem potencial de multiplicar a mudança.

EMPODERAMENTO É O NOSSO FOCO
1. Para que não precisem mais de nós.
2. Para que possam ter e fazer melhores escolhas.
3. Para gerar um impacto social que propicie uma “virada”
geracional.
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NOSSO
PROPÓSITO

EDUCAÇÃO É NOSSA MATÉRIA-PRIMA
1. Para desenvolver as habilidades socioemocionais necessárias
para fazerem boas escolhas e mudarem suas histórias.
2. Para prepará-los para lidar com o futuro, não dependendo mais
de subempregos, sendo competitivos em relação a outros
segmentos sociais e empreendedores de novas ideias.
3. Para garantir que criança que tem escola, tem escolha.

VIRADA GERACIONAL É NOSSA MAIOR ASPIRAÇÃO
1. Consideramos a vulnerabilidade de tríplice aspecto: SócioEconômico-Comportamental (SEC).
2. Atacamos inúmeras causas inter-relacionadas ligadas ao
ecossistema da criança.
3. Apostamos na criança porque é ela quem pode alavancar a
VIRADA GERACIONAL, ou seja;
4. Interromper a perpetuação da vulnerabilidade ao longo das
ultimas gerações de sua família.

2020 e os desafios para a Educação
A situação provocada pela crise sanitária do coronavírus resultou em um grande desafio para a
educação, e para quem apostou que a Covid-19 faria de 2020 um ano perdido na educação, fica a
certeza de avanços e importantes aprendizados para educadores e educandos.
Na IAM, a dedicação e a solidariedade fizeram a diferença, logo em abril de 2020 a Instituição
estava com sua plataforma de ensino EAD funcionando graças a parceria com a empresa Building
8, também contamos com a solidariedade de muitos amigos e parceiros na doação de celulares e
tablets que foram cedidos as famílias para que as crianças pudessem acessar a plataforma.
Somado a isso, o empenho da equipe de educação em não somente se adaptar a nova realidade
mas de utilizar as ferramentas para criar novas experiencias de aprendizado fez de 2020 um ano
de aprender, mas de aprender diferente.
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NOSSAS
CRENÇAS

Crenças exprimem, de forma
prática, o conjunto de valores
da organização. São as
diretrizes que regem discurso
e suas ações internas e
externas perante a
sociedade.

01

Só a educação é capaz de transformar o mundo,
afinal, quem tem escola tem escolha.

02

Todos temos potencial de aprender afinal a
aprendizagem acontece o tempo todo, em todo
lugar. Basta querer.

03

Devemos nos colocar no lugar do outro para poder
ajudar, mas o participante é o
verdadeiro protagonista da transformação.

04

Errar faz parte do processo de aprimoramento, mas
também responsabilizar-se pelos
erros e ter em conta as lições aprendidas.

05

Doamos o nosso melhor, certos de que, por menor
que seja a contribuição, ela será
capaz de fazer toda a diferença.
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NOSSAS
CRENÇAS

Crenças exprimem, de forma
prática, o conjunto de valores
da organização. São as
diretrizes que regem discurso
e suas ações internas e
externas perante a
sociedade.

06

Somos parte de um todo, nada é nosso mas tudo
aquilo que fazemos e como fazemos, contagia e
transforma os outros ao redor.

07

A gente não compete, a gente agrega, integra e
compartilha na certeza de que
assim fazemos mais e melhor.

08

Tudo pode ser transformado em algo melhor, basta
exercitar a boa vontade, trabalhar e não desistir.

09

O dinheiro, quando empregado com responsabilidade e
com propósito, concretiza
sonhos individuais e alavanca o progresso coletivo.

10

Nosso propósito nos inspira e faz nosso trabalho valer a
pena. Estamos engajados com algo maior que nos conecta
com nossa vida interior, nos dá noção de totalidade e nos
humaniza, integrando os valores e as atitudes mais
nobres do ser humano.
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PILARES DE
ATUAÇÃO
Nossos serviços de assistência
social estão em linha com as
diretrizes do Ministério de
Desenvolvimento Social e
validadas pela Certificação de
Entidades Beneficentes de
Assistência Social (CEBAS).
Baseamos nossas atividades
nos seguintes pilares:.

PROCESSO EDUCATIVO
Onde há educação a mudança é sistêmica, cria
uma próxima geração muito mais próspera e
transforma a realidade de toda uma sociedade.

SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)
Convivência social, direito de ser e participação.

CULTURA DA PAZ E
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
Conexão interpessoal, causas da violência, união
comunitária e o bem dos indivíduos.

Nas atividades realizadas na Instituição, estamos sempre com foco no ser integral, entendendo que
o contexto social onde está inserido, sua comunidade, os recursos a que tem acesso, seu acesso à
educação e finalmente seu núcleo familiar influenciam diretamente sua formação e seu
desenvolvimento, mas também observando seu potencial individual e sua força transformadora
interna.
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PÚBLICO
PARTICIPANTE

CONHECER E
ENTENDER PARA APOIAR
O território onde a IAM atua, está localizado na
divisa das cidades de São Bernardo do Campo e
Diadema cercada pelas comunidades Idealopólis
(Favela Naval), Nova Conquista (Coca) e Santa
Cruz.
Do total de famílias 57% residem em casa
alugada, 33% em casa própria e 10% moram em
casa cedida.
A partir de avaliação socioeconômica observa-se
famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade social por diferentes demandas

IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020

como (ausência de renda, egressão do serviço
penitenciário, desemprego, usuários de
programa de transferência de renda e violência).
O público total 69% das famílias são chefiadas
por mulheres com até 5 filhos, 45 estão em
atividade profissional formal e 110 em atividade
no mercado informal. As famílias contam com
renda familiar média de R$1.694,99 e 43% desse
total são beneficiários do programa Bolsa
Família/BPC.
São atendidas nas oficinas do SCFV 275 crianças,
onde 76% tem idade entre 4 e 11 anos, 18% são
adolescentes e 6% são idosos (participantes da
oficina Saber Viver).
Em relação ao gênero 55% do público é
composto por meninos e 49,59% foram
declaradas por seus responsáveis como pardas
e negras.
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PROGRAMAS

SOCIOEDUCATIVOS
Na IAM, acreditamos que o
processo sócioeducativo é a
ferramenta mais poderosa para
Nacombater
IAM, acreditamos
que
o
problemas
sociais,
processo
éa
reduzir sócioeducativo
situações de exclusão,
ferramenta
mais poderosa
para
promover
socialmente
combater
problemas
indivíduos
e famíliassociais,
e viabilizar
reduziruma
situações
exclusão,
virada de
geracional.
promover socialmente
indivíduos e famílias e viabilizar
uma virada geracional.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Educação básica para as
crianças oriundas das famílias
atendidas na IAM com o objetivo de
proporcionar um ambiente
educacional acolhedor e seguro,
onde possam desenvolver
habilidades e satisfazer as
necessidades essenciais.

ENSINO
FUNDAMENTAL I
Uma educação de qualidade,
visando o desenvolvimento
integral dos alunos e
promovendo situações de
aprendizagem que estimule
uma atitude investigativa e
curiosa perante a vida.

CONVITE À VIDA

GRUPO ESCOTEIRO

Oficinas realizadas
semestralmente com foco em
estabelecer uma cultura de paz,
compreender, reduzir, evitar,
dissolver e contrapor toda e
qualquer manifestação de
violência.

Fundado em parceria com a União
dos Escoteiros do Brasil, aplica o
Método Educativo do Escotismo de
forma a incentivar os jovens a
assumirem seu próprio
desenvolvimento e a envolverem-se
com a Comunidade, formando
verdadeiros líderes.

IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020

SERVIÇO CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS
As Iniciativas são realizadas por
meio de oficinas e de acordo com
faixa etária e grau de
vulnerabilidade e necessidade.
Atendem crianças e jovens de 6 a
17 anos e suas famílias e idosos.

ATENDIMENTO PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA
Busca assegurar espaços de
convivência para o
desenvolvimento de relações de
afetividade, redução de
isolamento social, defesa e
afirmação dos direitos e para a
emancipação e reintegração
social.
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EDUCAÇÃO
INFANTIL

EDUCAÇÃO PARA
ESTREITAR RELAÇÕES
A Escola de Educação Infantil “Creche

Em 2020, todos vivenciaram uma fase

Meimei” oferece educação formal para as

desafiadora principalmente para a educação

crianças oriundas das famílias atendidas na

infantil. Após a adaptação do ensino presencial

Entidade. Seu objetivo é proporcionar às

para o ensino remoto, as famílias se integraram

crianças um ambiente educacional acolhedor

à equipe escolar, fortalecendo ainda mais os

e seguro, onde possam desenvolver

vínculos. As professoras se reinventaram de

habilidades e satisfazer as necessidades

maneira lúdica no mundo virtual, planejando

essenciais nos campos da educação e do

atividades possíveis de se realizar em casa,

aprendizado.

escolhendo recursos de fácil acesso e assim
garantindo educação para todas as crianças o
ano todo.

ALGUNS NÚMEROS

64

201

97,7%

NÚMERO DE CRIANÇAS

DIAS DE ATENDIMENTO

SATISFAÇÃO CRIANÇAS

Crianças matriculadas no CEI
– Centro Educacional IAM.

A Instituição seguiu o
calendário escolar do
Município de São Bernardo
do Campo, sendo as aulas
até o mês de março de forma
presencial e a partir de abril
no formato online.

Baseado em pesquisa
semestral com as crianças da
educação infantil (Jardim I e
Jardim II).
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64
CRIANÇAS COM
ATIVIDADES ONLINE
DURANTE A PÂNDEMIA
Crianças acompanhando as
atividades escolares no
formato online durante o
afastamento social.

1.615
REFEIÇÕES SERVIDAS
Café da manhã, lanches,
almoços e jantares no
período de janeiro a março
de 2020 pois, após esta data,
iniciou-se o período de aulas
online.
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ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO E VÍNCULOS FORTES PARA O

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
O objetivo é oferecer educação de qualidade,
para o desenvolvimento integral dos alunos,
promovendo construção de conhecimentos,
como compreender o ambiente natural, social,
político e cultural em que estão inseridos,
expressar-se de diferentes formas, comunicar
suas emoções, valorizar as diferenças e
estabelecer relações.
Em 2020, mesmo com o distanciamento social as
crianças mantiveram suas rotinas de
aprendizagem realizadas virtualmente por

celular e principalmente por meio de Plataforma
de aprendizagem Ecob8, doada pela empresa
Building8, que ofereceu recursos tecnológicos
atendendo às necessidades pedagógicas das
crianças e dando condições para que os
professores ministrassem as aulas,
disponibilizassem materiais didáticopedagógicos, avaliassem o aprendizado.

ALGUNS NÚMEROS

118

201

97,7%

NÚMERO DE CRIANÇAS

DIAS DE ATENDIMENTO

SATISFAÇÃO CRIANÇAS

Crianças matriculadas no CEI
- Centro Educacional IAM.

A Instituição segue o
calendário escolar do
Município de São Bernardo
do Campo.

Baseado em pesquisa
semestral com as crianças do
Ensino Fundamental I.
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118
CRIANÇAS COM
ATIVIDADES ONLINE
DURANTE A PANDEMIA
Crianças acompanhando as
atividades escolares no
formato online durante o
afastamento social.

3.456
REFEIÇÕES SERVIDAS
Café da manhã, lanches,
almoços e jantares no
período de janeiro a março
de 2020 pois, após esta data,
iniciou-se o período de aulas
online.
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EDUCAÇÃO
ONLINE

EDUCAÇÃO ONLINE
DESAFIOS E APRENDIZADOS
De uma hora para outra escolas e instituições de
ensino do país inteiro se viram diante do desafio
de migrar as atividades presenciais para o modo
online. Para as organizações sociais este desafio
foi ainda maior por conta de recursos escassos e
natureza vulnerável das crianças e famílias
participantes.
Para manter o acesso às atividades educacionais
para as crianças participantes da IAM, foi
necessário uma grande mobilização de
voluntários, colaboradores e parceiros, cada um
fazendo a sua parte em prol da educação.

IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020

A IAM teve a alegria de poder contar com a
Empresa Building 8 como parceira social no
desenvolvimento de uma plataforma para o
ensino online. O corpo gestor na organização e
outros parceiros trabalharam na busca de
doações de celulares, tablets, planos de pacote
de dados e chips para as famílias que não
tinham acesso, e a equipe de educação fez a sua
parte na adaptação de atividades e
desenvolvimento de conteúdos para as
atividades online.
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EDUCAÇÃO
ONLINE

DEU NA MÍDIA
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EDUCAÇÃO
ONLINE

DEU NA MÍDIA
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SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS

FORTALECER RELAÇÕES
PARA SUPERAR DESAFIOS
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Em 2020, no SCFV, optou-se por não inserir

Vínculos (SCFV) tem o objetivo de fortalecer as

novas atividades online para as crianças,

relações familiares e comunitárias, além de

permitindo assim, que as mesmas tivessem

promover a integração e a troca de experiências

descanso durante o dia, sem ficar muito

entre os participantes, valorizando o sentido de

tempo exposta a telas. Durante o período de

vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo,

férias as famílias optaram por continuar com

pautado na defesa e afirmação de direitos e no

atividades com as crianças, foi nesse

desenvolvimento de capacidades individuais.

momento que os educadores sociais

As atividades visam o desenvolvimento da

entraram em ação, realizando encontros

autoestima, o sentimento de pertencer à família, à

com a proposta de serem realizadas em

comunidade e a noção de cidadania e estão em

família, proporcionando momentos de

linha com as diretrizes estabelecidas pelo

descontração, fortalecendo vínculos com os

ministério de desenvolvimento social.

familiares e com a instituição. As atividades

São oferecidas atividades como: música, dança,

continuaram sendo realizadas em grupos

futsal, xadrez, teatro, instalações criativas, cuca

por meio do WhatsApp.

legal (oficina de inteligência emocional), contação

Todos os grupos participaram dos eventos

de histórias, brincadeiras livres, brincadeiras

online, enviando vídeos e em interações ao

tradicionais, sucatoteca (conscientização sobre a

vivo.

preservação do meio ambiente e estímulo a
criatividade), atividades físicas, atividades de
fortalecimento cognitivo e rodas de conversas.
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SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS

ALGUNS NÚMEROS

182

25

337

CRIANÇAS DE 03 A 10
ANOS

ADOLESCENTES DE 11
A 18 ANOS

CRIANÇAS BENEFICIADAS
NO DIA DAS CRIANÇAS

DIAS DE ATENDIMENTO

Crianças inscritas no Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

Adolescentes inscritos no
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos.

Dação de brinquedos na ação de
Dia das Crianças.

Dias de atendimento do
Serviço Social.

337
KITS DE NATAL PARA
CRIANÇAS
Doação de kits de Natal contendo
roupas, calçado, brinquedo e
produtos de higiene pessoal.
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193

KITS DE NATAL PARA AS
FAMÍLIAS

FAMÍLIAS
MATRICULADAS

Doação de kits de Natal para as
famílias com alimentos e
produtos de higiene e limpeza.

155 - Famílias do SCFV, 33
Famílias Programa Auta de
Souza (oficinas socioeducativas
com as famílias e comunidade,
objetivando fortalecer vínculos
familiares e comunitários,) 14
Famílias Encontro Saber Viver
(idosos) e 30 Famílias do Grupo
de Apoio a Família.

252

15
IDOSOS
Os idosos da Oficina Encontro
do Saber Viver participam de
dinâmicas, atividades físicas e
de estímulo ao, sistema visual,
escrita, fala, entre outros, com o
objetivo de fortalecimento da
autoestima, combate ao
estresse, melhoria da memória,
comunicação e pensamento
positivo.

19

SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS

GRUPO DE APOIO À FAMÍLIA E
PROGRAMA AUTA DE SOUZA
Os serviços são realizados por meio de
reuniões ampliadas com as famílias e
comunidade, objetivando fortalecer vínculos
familiares e comunitários, assegurando
espaços de referência para o convívio grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de
relações de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo, de modo a desenvolver a
sua convivência familiar e comunitária.

bem como estimula o desenvolvimento de

Contribui para a ampliação do universo

de doações emergenciais conforme

informacional, artístico e cultural dos jovens,

potencialidades para novos projetos de vida;
propicia sua formação cidadã e vivências
para o alcance de autonomia e participação
social. Durante a pandemia, as atividades
acontecerem à distância por meio de grupos
de whatsapp e reuniões online.
As famílias também continuaram assistidas
pelo setor de Serviço Social no recebimento
demanda.

OFICINA ENCONTRO
DO SABER VIVER
Os idosos participam de dinâmicas que proporcionam estímulo das artérias carótidas que
fornecem sangue oxigenando o cérebro, sistema visual, escrita, fala, seguir uma diretriz, entre
outros. São utilizados recursos para o desenvolvimento da autoestima, combater estresse,
melhorar memória, comunicação e pensamento positivo. Utilizam-se também recursos da
fisioterapia para que melhorem aspectos corporais necessários ao idoso.
Durante a pandemia as atividades aconteceram de forma online com interações entre os
voluntários envolvidos e o público participante visando manter a interação do grupo, a execução
das atividades e socialização.
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GRUPO ESCOTEIRO
BROGOTÁ

ESCOTISMO
PARA TODOS

ATIVIDADES
2020

Fundado em parceria com a UEB – União

Em fevereiro de 2020 as atividades iniciaram

dos Escoteiros do Brasil, o grupo aplica o

normalmente de forma presencial, porém, já

Método Educativo do Escotismo visando

em março devido a necessidade do

incentivar os jovens a assumirem seu próprio

afastamento social as atividades online

desenvolvimento, a se envolverem com a

começaram a ser planejadas e iniciaram

comunidade, formando verdadeiros líderes.

efetivamente já em abril.

As atividades ocorrem em ambientes externos

Durante o ano, foram desenvolvidas diversas

e internamente em espaço específico da sede

atividades entre jogos, gincanas, desafios e

da IAM caracterizado como “Grupo Escoteiro

culinária escoteira, tudo de forma online por

Brogotá nº 162/SP”, conforme registro e

meio de grupos de whatsapp e reuniões em

autorização de funcionamento pela UEB.

plataformas digitais que possibilitaram
inclusive a interação com outros de todo o

ALGUNS NÚMEROS

33

36

CRIANÇAS E JOVENS
ATENDIDOS

DIAS DE
ATENDIMENTOS

Crianças e adolescentes de 6
a 17 anos.

Dias de atividades.
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6

REFEIÇÕES SERVIDAS

ATIVIDADES EXTERNAS

ATIVIDADES ONLINE

Cafés da manhã, almoços e
jantares no período de
janeiro a março de 2020
pois, após esta data, iniciouse o período de atividades
online.

Acampamentos e
acantonamentos no período
de janeiro à março de 2020
pois, após esta data, iniciouse o período de atividades
online.

Atividades realizadas de
maneira online devido ao
período de afastamento
social.

27

21

CULTURA DA PAZ E
COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA

ENTENDER A VIOLÊNCIA
PARA PROMOVER A PAZ
Entendemos a violência como um problema

Adotamos a Cultura da Paz e a

social de grande dimensão que afeta toda a

Comunicação não Violenta como estratégia para

sociedade e atinge crianças, adolescentes,

promover, entre os participantes o

homens e mulheres, durante diferentes

respeito à vida e à dignidade de cada pessoa,

períodos de vida ou por toda a vida dessas

sem discriminação ou preconceito e rejeitando

pessoas e a paz como um fenômeno complexo

qualquer forma de violência.

que envolve a construção de uma estrutura e de

O trabalho possibilita conexões interpessoais,

relações sociais em que exista justiça,

estudos das causas da violência, promoção da

igualdade, respeito, liberdade e a ausência de

união comunitária e o bem dos indivíduos.

qualquer tipo de violência. (Ministério da Saúde,
2009).

CULTURA DA PAZ E A COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA COMO PREMISSA
PARA AS ATIVIDADES
O trabalho que era realizado através de eventos sazonais, foi incorporado como prática em todas as
atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deixando de ser
um evento e passando a fazer parte do dia-a-dia de todos os envolvidos.
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ATENDIMENTO À
PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA

PORTA DE
FABIANO DE
CRISTO

2020 UM ANO DE
SOLIDARIEDADE
PARA A SUPERAÇÃO

O Programa Porta de Fabiano De Cristo

A pandemia do Covid-19 e o afastamento social

recebe diariamente pessoas em situação de rua

trouxeram consequências sociais levando

expostas à riscos físicos, sociais e de

muitas pessoas à situações ainda mais

dependência química. Tem o objetivo de

vulneráveis.

assegurar espaços de convivência social para o

Especialmente para a população em situação de

desenvolvimento de relações de afetividade, de

rua o afastamento social e o fechamento do

redução de isolamento social, de defesa e

comércio, caracterizaram um período de muita

afirmação dos direitos e de desenvolvimento de

dificuldade de acesso a alimentação e itens

capacidades e potencialidades com vistas à

essenciais, por isso, o trabalho de atendimento

emancipação e reintegração social.

a este público foi mantido em horário reduzido
mas de forma ininterrupta na oferta de
alimentação, espaço para banho e produtos de
higiene.

ALGUNS

7.837

NÚMEROS

20.061

NÚMERO PESSOAS
ATENDIDA

NÚMERO DE
REFEIÇÕES

Presença anual.

Lanches e jantares.

365
DIAS DE ATENDIMENTO
Dias com atendimentos ao
público em situação de rua.

7.899
VESTUÁRIOS
FORNECIDOS
Doações de roupas,
calçados, cobertores,
bonés, cintos e bolsas.

1
SAÍDA DA SITUAÇÃO
DE RUA
Pessoas que saíram da
condição de rua e voltaram
ao convívio social ou
montaram uma nova
família, conseguiram um
trabalho e estão em
recuperação.

*DESAATT - DEDICAÇÃO, SOCORRO E AMPARO AO ALCOOLISTA, TOXICÔMANO E TABAGISTA
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NOSSOS
RECURSOS
A IAM, é mantida integralmente por
meio de doações. São diversas
ações e campanhas que
possibilitam que a sociedade
organizada, por meio de pessoas
físicas, empresas e organizações
sem finalidade lucrativa possam
alocar recursos que, na IAM, são
transformados em atendimentos
sociais e de educação.

NOTA FISCAL
PAULISTA

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

Além de ser um programa de
responsabilidade fiscal, a Nota
fiscal Paulista é um programa
social do governo que beneficia
ONGs como a IAM.

Levantamento de recursos
financeiros e materiais por meio
de ações e parcerias com o
segundo e terceiro setores e com
doadores individuais.

EVENTOS

VOLUNTARIADO

COLABORADORES

Compostos por voluntários que
trabalham na organização,
captação de recursos, divulgação
e realização dos eventos, em
2020 devidos a pandemia do
Covid-19 os eventos foram
realizado no formato drive-thru.

Mais de 300 voluntários realizam
tarefas em diferentes setores e
em diferentes formas de
atuação, sempre com o apoio
do comité de voluntariado IAM.

São mais de 100 pessoas que,
com diferentes funções,
possibilitam o atendimento à
todos os participantes dos
programas sociais da IAM.

USADOS DO BEM
O Bazar IAM Meimei é
nossa principal fonte de
recursos. Todas as doações de
objetos usados recebidas são
recuperadas e vendidas a preços
justos.
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USADOS DO BEM

Produto
Solidár
io

USADOS
DO BEM
Ao adquirir esse
produto você es
tá
ajudando centen
as de crianças e
su
as
famílias a mudar
em suas história
s!

06

3.423

32 ton

46.907

R$ 434.495

VENDAS REALIZADAS
COLETAS REALIZADAS
São 2 caminhões que
coletam os objetos usados
doados diariamente
mediante agendamento
prévio.

OFICINAS DE
RECUPERAÇÃO

MATERIAIS
RECICLADOS

Eletrodomésticos, linha
branca, informática,
marcenaria, Mãos de Fada
(produção de artesanatos e
costura) e Vovó Hilária
(recuperação de brinquedos).

As doações que não podem
ser recuperadas são
separadas e vendidas como
matéria-prima para a
indústria - plástico, ferro,
alumínio, papel entre outros.
Assim também ajudamos o
meio ambiente.

São inúmeros produtos
vendidos diariamente em
nossa loja física, atendendo
atacadistas, empreendedores,
colecionadores e a
comunidade em geral.

VALOR PRODUTOS
RECUPERADOS
Valor dos itens recuperados
nas oficinas.

TRANSFORMAÇÃO
Espaço permanente de geração de recursos,
onde produtos diversos, frutos de doações
são disponibilizados para a venda.
Os materiais vendidos - novos ou usados são: móveis, utilidades domésticas,
equipamentos de informática,
eletroeletrônicos, roupas, calçados,
brinquedos, livros etc.
Todo o valor arrecadado com as vendas é
destinado para a manutenção dos
programas e projetos sociais desenvolvidos
na Instituição.
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NOTA FISCAL
PAULISTA

21

57.638

CUPONS
CADASTRADOS

PONTOS DE
COLETA

Cupons validados no
sistema da Nota Fiscal
Paulista.

Estabelecimentos
comerciais parceiros.

R$ 784.552

VALOR ARRECADADO
Valor restituído para a
Entidade.

UM DINHEIRINHO VIRA UM
D I N H E I R Ã O e a educação sai ganhando ;)
O Programa Nota Fiscal Paulista passou a
ser reconhecido pelo Governo do Estado de
São Paulo, não somente como um programa
responsabilidade fiscal, mas, também como
um programa de responsabilidade social
visto que, grande parte de seus recursos são
repassados para organizações sem
finalidade lucrativa.

Por conta de mudanças no sistema do

Na IAM, os valores arrecadados por meio do

continuarem fazendo suas doações por meio

cadastro de cupons fiscais (sem CPF) e de
doações automáticas (com CPF) representou
em 2020 a segunda maior fonte de recursos
da Instituição.

programa e da nova abordagem visando
beneficiar as organizações sociais, a doação
automática de cupons (com CPF) passou a ter
um retorno mais significativo para as entidade.
Por isso, mesmo no período da pandemia a
Instituição mobilizou seus voluntários e
comunidade de amigos e parceiros, para
da nota fiscal paulista o que fortaleceu a
organização como fonte de geração de
recursos.

Para saber como ajudar doando a sua Nota Fiscal Paulista acesse: www.iam.org.br
IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020
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CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

13
EMPRESAS PARCEIRAS
Empresas que realizam
doações recorrentes
mensalmente.

73
DOADORES
INDIVIDUAIS
Pessoas físicas que
realizam doações
recorrentes
mensalmente.

142

R$ 185.209

VALOR ARRECADADO

DOADORES ANÔNIMOS

Valor arrecadado por meio
de doações recorrentes
mensais de pessoas físicas
e jurídicas.

Se você é uma destas
pessoas fica aqui também a
nossa gratidão.

AMIGOS DA IAM
Visando a perenidade do trabalho da IAM

Para fazer uma doação em dinheiro e apoiar a

e como forma de apoio à causa da Educação,

Transformação Social pela Educação acesse:

pessoas físicas e jurídicas realizam

www.iam.org.br, ou utilize os dados bancários

contribuições em valores periodicamente em

abaixo:

benefício da Instituição.
Os valores arrecadados são integralmente

Banco do Brasil

destinados à manutenção dos programas,

Conta Corrente: 110835-2 Agência: 3131-3

projetos e serviços de assistência

Banco Itaú

social e educação mantidos pela IAM.

Conta Corrente: 90275-4 Agência: 1623
Doe também dia Pix:
Chave: 51.127.835/0001-48
Entre em contato:
E-mail: relacionamento@iam.org,br
Tel: 11 4176-8600 ou Whatsapp: 11 93221-5781
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EVENTOS

02
EVENTOS
REALIZADOS

R$39.162

VALOR ARRECADADO

Chá de outono, Festa Junina
e Noite da Pizza.

O JEITO MAIS GOSTOSO DE AJUDAR
Os eventos realizados na IAM são uma

Os eventos são realizados pela Equipe de

importante fonte de recursos para

Promoção e Eventos que é composta por

manutenção dos programas e projetos

voluntários que trabalham na organização,

sociais e de educação desenvolvidos na

captação de recursos, divulgação e

Instituição. No ano de 2020, por conta da

realização dos eventos tradicionais da IAM.

pandemia do Covid-19, os eventos

Mesmo com os desafios trazidos pelo

presenciais não aconteceram, mas foram

afastamento social, seguindo todas as

substituídos por eventos no sistema drive-

medidas sanitárias para segurança de todos,

thru e eventos online.

a realização dos eventos fortaleceu a

Foram realizados dois eventos sendo eles: o

Instituição e levou alento aos corações dos

Arraiá Solidário da IAM, realizado em

participantes neste ano tão desafiador.

junho/2020 e a Feijuca do Bem, realizada em
outubro/2020.

Para saber sobre os próximos eventos acesse: www.iam.org.br
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VOLUNTARIADO

32

406
NUMERO DE
VOLUNTARIOS
Número total de
voluntários.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

22
NOVOS VOLUNTÁRIOS

A possui voluntários em
todos os setores,
colaborando e fortalecendo
o trabalho da Instituição.

2020 E O TRABALHO
VOLUNTÁRIO
O trabalho voluntário mobiliza pessoas,
energias, recursos e competências em prol
de ações de interesse coletivo. Reforça a
solidariedade e contribui para a construção
de uma sociedade mais justa e humana.
Na IAM, o time de voluntários representa a
força multiplicadora que promove uma
grande transformação.
O s grandes desafios apresentados em 2020

Seja na confecção de máscaras, na mobilização

nos fazem valorizar ainda mais a parceria da

de campanhas de arrecadação de doações, na

Instituição com cada um dos mais de 400

organização de eventos online, no atendimento

voluntários, que juntos, mesmo à distância,

à pessoas em situação de rua, na gestão ou em

encontraram maneiras de fazer a diferença e

tantas outras atividades, sem a força de cada

colaborar com quem precisa.

um, superar o ano de 2020 seria impossível.

Para saber sobre voluntariado entre em contato pelo e-mail: voluntariado@iam.org.br
IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020
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COLABORADORES

84
NÚMERO DE
COLABORADORES
Colaboradores remunerados.

18

1098h

AREAS DE ATUAÇÃO
Áreas onde os
colaboradores estão
alocados.

ADVERSIDADES
FORTALECEM

HORAS DE
TREINAMENTO

05
TEMPO MÉDIO DE
CASA (ANOS)

15
NOVAS
CONTRATAÇÕES

QUE

A

CULTURA
O ano de 2020 foi surpreendente de muitas maneiras, nos vimos
diante de desafios institucionais, econômicos e sociais nunca
pensados.
Diante deste cenário, o posicionamento da organização foi fazer
todo o possível para manter seus colaboradores em segurança e
não realizar desligamentos, o que foi possível, somente graças a
mobilização dos próprios colaboradores, cada um fazendo o que
era possível ser feito, mesmo à distância.
Em forças tarefas e plantões, seja na captação de recursos, em
atendimentos sociais ou no teletrabalho, nos mantivemos
organizacionalmente fortalecidos e depois de 2020 muito mais
unidos em torno de uma cultura ainda mais forte.
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RESULTADOS DA
CAMPANHA

RAIO
X
SOLIDARIEDADE

UM RETRATO DA MOBILIZAÇÃO HUMANA NA PANDEMIA - OS
RESULTADOS DA CAMPANHA "A SOLIDARIEDADE É CONTAGIANTE - IAM"
Abril/2020 a Fevereiro/2021

PESSOAS IMPACTADAS|

2.735
TOTAL

Pessoas com Assistência de
Abril/2020 à Fevereiro/2021:

2.359* Participantes IAM
176**Cooperados Reluz
200**Moradores Sitio Joaninha

(*) Adultos e crianças participantes dos programas sócio-educacionais IAM
(**) Pessoas também classificados em situação de vulnerabilidade

PRINCIPAIS
ITENS
DOADOS

7.442
Unid

MÁSCARAS

5.295
Unid

HIGIENE, LIMPEZA E ÁLCOOL

2.023
Unid

CESTAS BÁSICAS

13.420 34.8 12936
Unid

Ton

REFEIÇÕES

ALIMENTOS

Unid

ROUPAS/
COBERTORES

Comunidades e regiões

BENEFICICADAS

12 3 2

REGIÕES . COMUNIDADES . CIDADES

AÇÕES SOLIDÁRIAS
Quando parceiros realizam ações em prol da IAM

4
5
5
6
4

AÇÕES DE MÍDIA
AÇÕES DE ENDOMARKETING
PEDÁGIOS/DRIVE THRU
AÇÕES ON LINE
LIVES
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Além da doação de outros itens
como móveis, tecidos, kits teste
Covid, aparelhos celular usados,
horas de trabalho voluntário, etc.

DOAÇÕES
ATENDIMENTOS

1.349 De apoio material
23 De telemedicina
9 Psico-sociais
12.220 À pessoas em situação de rua

+3.600
43

AULAS ONLINE
Aulas online durante o ano letivo de 2020.

OFICINAS ONLINE
A partir de 2021 oficinas para as crianças por
meio do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

INDIVIDUAIS
ORGANIZAÇÕES
E EMPRESAS

182*
10
1

CRIANÇAS EM
ATIVIDADES
CELULARES/PLANOS
DOADOS
PLATAFORMA DE EAD
DOADA

(*)Referente às crianças com ensino formal EAD
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A RESPOSTA
DAS FAMÍLIAS

DEPOIMENTOS DAS FAMÍLIAS
PARTICIPANTES DA IAM SOBRE O APOIO
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Agradeço muito por a IAM estar nos

Os alimentos estão

apoiando neste momento, pois a gente fica

ajudando muito, pois recebo

mais tempo em casa e consequentemente

apenas um salário mínimo e

o consumo aumenta em geral.

TAIS NOGUEIRA DE SOUZA

pago aluguel.

CÍCERA MARIA DA SILVA

Com a ajuda da IAM, no
momento em que estive
Só temos a agradecer,
o que está sendo
ofertado está nos

É muito bom
ter a IAM como

desempregada não nos
faltou nada.

parceira.
IVONE S. SANTOS

DANIELE AP. S. DE ALMEIDA

ajudando muito.
TATIANE DA SILVA

Se precisamos
a IAM está

Sempre que preciso
posso contar com a
IAM.

sempre lá para
nos apoiar.
TEMA M. ANJOS

Agradeço muito por toda
ajuda que a IAM está nos
oferecendo.

KARINA SILVA SOUZA

JUCILENE AP. DOS SANTOS
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GESTÃO NA CRISE

O DESAFIO DE SE MANTER
E CONTINUAR AJUDANDO

Como o impacto da pandemia foi administrado pela gestão IAM
Redução da jornada
de trabalho

Aulas on line

Aderimos ao plano do governo
de redução de jornada para
minorizar custos administrativos
e com a folha de pagamento

Desenvolvemos rapidamente
estratégias para o ensino
virtual e arrecadamos celualres
e planos de internet para as
crianças continuarem os
estudos já em abri/20

Implantação da
captação de recursos

Redirecionamento
dos estoques

Formamos um time de
telemarketing para contato
direto com doadores para
arrecadação de verbas para
as atividades sociais já que o
Bazar IAM teve que fechar.

Implantação ágil
do Home Office

Adaptamos nossas rotinas
para que as atividades
pudessem ser realizada de casa
por nossos colaboradores.

Com a redução do consumo
de alimentos em nossa
cozinha, direcionamos a
maior parte dos alimentos de
nosso estoque para a
comunidade.

Informatização das
atividades administrativas
A implantação do Software de gestão
realizado em 2019 possibilitou que
as atividades pudessem ser feitas de
forma virtual.

Assinatura digital de
contratos

Passamos a utilizar softwares de
assinatura digitais de contratos
com validade jurídica que
garantiram o andamento da
atividades formais e obrigatórias.

Vendas on line
Como nosso Bazar fechado
por 4 meses, iniciamos a
realização das vendas de
forma on line e por whatsApp.

CERTIFICAÇÃO ISO 9000 E
YOUR CAUSE NA PANDEMIA
A IAM é certificada nas normas ISO 9001:2015, com o Certificado BR12/6684 desde 04 de janeiro de
2012 e em 2020 esteve em seu quarto ciclo de recertificação, mesmo em meio à pandemia. O objetivo
da certificação da entidade é proporcionar uma gestão cada vez mais eficiente e eficaz nos processos
dedicados às atividades socio-educacionais oferecidas pela IAM aos públicos em situação de
vulnerabilidade. Também recebemos o endosso da Yourcause uma plataforma de doações
internacionais que valida causas para que empresas do mundo inteiro possam doar.
IAM | RELATÓRIO ANUAL 2020

34

Um novo programa
socioeducativo, com novas
formas de aprender, pensadas
para desenvolver as crianças
para um mundo novo.

#geracaodefuturo

GERAÇÃO
DE FUTURO
O futuro que queremos
começa agora!

O FUTURO É LOGO ALI!
Em 2019 encerramos nosso Relatório de Atividades com muitos planos para 2020. Muitos deles
foram realizados de um jeito diferente, outros foram adiados para dar espaço à ações de
sobrevivência em um momento crítico. De fato, o ano de 2020 no ensinou que RESILIÊNCIA é a
palavra mais poderosa para aqueles que, assim como nós, ousam defender uma causa social.

Vimos que a SOLIDARIEDADE é de fato contagiante e muito poderosa, e que juntos e por meio dela,
podemos fazer coisas incríveis.
Apoiados em nossas crenças e nosso propósito, enfrentamos todas as dificuldades e desafios de
2020 e fizemos o que sabemos fazer de melhor - TRANSFORMAR DESAFIOS EM OPORTUNIDADES.
Transformamos nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de aprender, de ensinar, de socializar, de gerar
recursos, de ajudar, de assistir, de nos comunicar e de aprender, e tudo isso nos fortaleceu.

GERAÇÃO DE FUTURO
Na IAM entendemos a educação como um processo em movimento e constante transformação.
Sabemos que o meio, a escola, a comunidade e os recursos que estas crianças e jovens têm acesso,
influenciam diretamente no desenvolvimento de suas potencialidades.
Por isso, em 2021 a transformação continua e iremos colocar em prática o Programa Geração de
Futuro, oferecendo um conjunto de mais de 20 atividades diferentes para desenvolver habilidades do
futuro nas crianças do presente.
Fica aqui o nosso desejo de que 2021 seja um ano de transformações positivas e muita saúde para
todos.
SÓCIO
EMOCIONAL

CANTO

CULINÁRIA

MAKER
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PSICOLOGIA
SOCIAL

VÔLEI

CIRCO

COSTURA

CONTAÇÃO
DE
HISTÓRIA
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REGISTROS E
CERTIFICAÇÕES

Registros
CNPJ: 51.127.835/0001-48
Conselho Nacional de Assistência Social:
23000.001616/83-5
Conselho Municipal de Assistência Social:
002/98
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: 003/94
Certificado ISO 9001:2015
Cerificado de Ponto de Cultura pelo Ministério da
Cultura: Lei 13.018/2014.
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O QUE É O BALANÇO
PATRIMONIAL?

O Balanço Patrimonial é uma foto da área financeira da Instituição em um determinado momento. É
fundamental para analisar o comportamento da Instituição e entender o que ela precisa no momento.
Realizado junto com o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício), são relatórios contábeis essenciais
para avaliar a viabilidade econômica da Instituição, analisar os resultados durante determinado
período e embasar decisões estratégicas.
No Balanço Patrimonial são registrados todos os bens, investimentos e fontes de recurso.
Um Balanço Patrimonial coerente só é possível se a documentação do fluxo financeiro for organizada.
A principal missão do balanço patrimonial é entender de onde vêm e para onde vão os recursos
recebidos pela IAM. Assim, a Diretoria pode tomar decisões que tornem esta movimentação cada vez mais
benéfica a saúde da Instituição.
Você também pode usar o balanço patrimonial para fazer o seu planejamento tributário, avaliando quanto
você precisa pagar em taxas e como pode reduzir este valor. Além disso, manter toda a movimentação do
dinheiro registrada funciona como uma prova em relação ao que a Instituição é capaz de realizar.
O que a Instituição paga e o que recebe são apresentados nos documentos e considerados como
parte do histórico da IAM, demonstrando sua saúde financeira e viabilidade econômica. O balanço
patrimonial, como sugere, é uma balança: de um lado, os bens e direitos da empresa, de outro, as
obrigações.
Assim como uma balança, o equilíbrio é o resultado da visão patrimonial. Isso significa que o total
dos ativos (um lado da balança) será sempre igual ao total dos passivos (o outro lado).
A Estrutura do Balanço Patrimonial é composta por três informações principais: ativos, passivos e
patrimônio líquido.
Do lado esquerdo, o Balanço é constituído pelos bens e direitos (ativos); do outro, as obrigações
(passivos). E do lado direito, também, que aparecem as obrigações relativas ao patrimônio líquido.
Lembrando que o total dos ativos sempre deverá ser igual ao total dos passivos.
O responsável por fechar essa conta é o Patrimônio Líquido, que está do lado direito do Balanço. Vamos
entender melhor esses conceitos na sequência.
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O QUE É O BALANÇO
PATRIMONIAL?

Os ativos representam os bens e direitos da Instituição.
Os bens representam são todos os ativos que podem ser convertidos em dinheiro, mas são itens
materiais, utilizando para execução do negócio, como veículos. Podem ser: móveis, imóveis, tangíveis e
intangíveis.
Os direitos representam valores que dependem de terceiros, valores que podem ser mensurados e
que não representam um bem – apesar de que um direito, dependendo da sua utilização, pode acabar
virando um bem. Exemplo: “ Contas a Receber”. Como são valores em dinheiro recebidos pela Instituição,
são os itens de maior liquidez.
O Passivo representa às obrigações e dívidas da Organização. Desde salário até pagamento de
Impostos, tudo precisa ser incluído na conta do Passivo.
O Patrimônio Líquido reúne todos os valores de capital, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas, prejuízos acumulados, entre outros.
A Estrutura dos Ativos e passivos possuem subcategorias que especificam ainda mais a natureza do
valor inserido, com o objetivo de facilitar a leitura do documento. São eles:
Ativos Circulantes: tudo o que já é ou será transformado em dinheiro dentro do prazo de um ano.
Recursos já existentes no caixa, aplicações de liquidez imediata e contas a receber são as principais
contas do ativo circulante.
Ativos Não Circulantes: bens e direitos que serão transformados em recursos em um prazo maior do
que um ano. A categoria abrange tanto os investimentos e direitos realizáveis a longo prazo.
Passivo Circulante: são pagamentos que devem ser feitos até o prazo de um ano.
Passivo Não circulante: as obrigações da Instituição com vencimento superior a um ano, como
financiamentos e parcelamentos a longo prazo.
Balanço Patrimonial e DRE são demonstrativos contábeis diferentes, que servem para análises da Diretoria.
Enquanto o Balanço Patrimonial oferece a posição patrimonial e financeira da Instituição, o DRE é um
relatório financeiro que resume as movimentações deste período, informando se o resultado final foi
positivo (Superavit) ou negativo (Déficit). Os dois demonstrativos são essenciais para Gestão Eficaz e são
complementares, não substitutivos.
Para tomar uma decisão correta ou construir um bom planejamento estratégico, é indispensável
consultar o Balanço patrimonial .Para que o Balanço Patrimonial seja eficiente, é preciso mantê-lo
atualizado com informações precisas e fundamentadas.
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Vanessa Custódio Zorzetti Pollon
Presidente
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Josimar Santos Alves
CRC 1SP 253379/0-8
Monello Contadores
CRC 2SP 014827/0-0
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PARCEIROS

Mantenedor
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Este relatório é dedicado à todas as vítimas da Pandemia do Covid-19,
em solidariedade à seus amigos e familiares.

IAM - Instituição Assistencial Meimei
Rua Francisco Alves, 275 - Pauliceia
São Bernardo do Campo/SP CEP: 09692-000
Telefone: 11 4176-8600
E-mail: desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br
www.iam.org.br

