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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Em 1976, por iniciativa de um grupo de moradores do bairro do Jardim Zaíra em Mauá, foi criada a Sociedade 

Esportiva Estrela Azul, para suprir a ausência de alternativas de socialização e lazer. Em Assembleia Geral 

Extraordinária de 31/07/1990, modificou-se o estatuto Cap. I art1º itens: a, b, c, d, e; a nova denominação 

passou a ser Sociedade Estrela Azul. Por exigência decorrente da aprovação do novo código Civil, art. 2.031 

lei 10.406/02 passou a se denominar Associação Estrela Azul, a partir do dia 29 de janeiro de 2004. Para 

manutenção de Convênio de cooperação técnica e financeira e adequação a Lei 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, art. 3º e 9º e Decreto 6.308, de 14 de dezembro de 2007, dos quais destinam-se a corrigir erros materiais 

em alguns artigos, foram feitas alterações no Estatuto em 13 de abril de 2013. Em 04 de dezembro de 2019, 

houve nova alteração do Estatuto para adequações exigidas pela Lei Federal 13.019/2014, alterada pela Lei 

13.204/2015 e correção de erro materiais existentes para a transparência na escrituração contábil, emissão de 

certidões negativas de débitos e prestação de contas dos recursos e bens, acrescentado ao Artigo 37º os incisos 

I, II e III.  

Artigo 1.º - A Associação Estrela Azul, fundada no dia 16 de agosto de 1981, com sede à Rua Francisco 

Toledo, n.º 124, bairro Jardim Zaíra, município de Mauá, estado de São Paulo, é uma associação civil, sem 

fins econômicos ou lucrativos, com personalidade jurídica diferente da de seus associados, com tempo de 

duração ilimitado, e com as seguintes finalidades: 

a) Assistenciais, tendo em vista a orientação a associados e à comunidade, visando a promoção social em 

todos os aspectos, no que se refere à proteção social básica e especial, profissionalização e geração de 

renda das famílias atendidas. 

b) As atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer terão por foco a constituição de espaços de 

convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia, 

de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, bem como, 

extensivamente, as suas respectivas famílias a partir dos interesses, e demandas e potencialidades dessa 

faixa etária, as intervenções serão realizadas como forma de expressão, interação, aprendizagem, 

sociabilidade e proteção social. 

c) Culturais, objetivando a divulgação, entre os associados e na comunidade, de conhecimentos gerais, 

especializados ou outros de interesse sociocultural, através de cursos versando sobre artes e 

atualidades, conferências, projeções de filmes, debates e, eventualmente, da impressão e distribuição 

de um Boletim da Associação. 

d) Educacionais, com a instalação de cursos profissionalizantes industriais e comerciais, de creches, pré-

escola e outros, visando à melhoria das condições de vida da comunidade. 

 

Parágrafo único: O objetivo da Associação Estrela Azul é a promoção de atividades com finalidades de 

relevância pública e social, atendendo crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade ou risco 
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social, bem como, extensivamente, as suas respectivas famílias, tendo como missão contribuir, mediante o 

desenvolvimento de programas educacionais, profissionalizantes, esportivos, culturais e de lazer, para que 

crianças, adolescentes e jovens, bem como, seus familiares, se capacitem ao pleno exercício da cidadania. 
 

Inscrita e fiscalizada pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das suas atividades, e seu funcionamento está 

regulamentada e se pauta pela legislação Brasileira específica. Seus registros no Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS – e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

atendendo a todos os requisitos legais de entidade beneficente possuidora de certificado emitido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sob nº de Portaria SNAS/MDS nº 82/2015, item 

152, 28/07/2015, publicada no Diário Oficial da União de 30/07/2015; com validade de 24/08/2015 a 

23/08/2018. Com renovação Publicada no Diário Oficial da União de 30/07/2018 sob nº de Portaria 

SNAS/MDS nº 178/2018 item 51 de 27/07/2018 - Processo nº 71000.025454/2018-79, 54232/2018 com 

validade de 24/08/2018 a 23/08/2021. Protocolo que comprova a regularidade da certificação, nos termos do 

art. 24, § 2° da Lei n.º 12.101/2009 e art. 8° do Decreto n.º 8.242/2014. Comprovante é válido por 01 (um) 

ano a contar da data de emissão ou até o julgamento do processo. 

 

Desde 1981 orientou suas atividades para enfatizar seus Programas e Projetos Assistências priorizando 

crianças, adolescentes e jovens e consequentemente suas famílias. Suas estruturas são mantidas mediante 

convênios com os Governos: Municipal, Estadual, Federal, parcerias de Empresas Privadas e apoio da 

comunidade que têm garantido a qualidade de seus Programas e Projetos. 

 

CENÁRIO ECONÔMICO E SOCIAL EM QUE SE INSERE 

 

O município de Mauá é integrante da Região do Grande ABC Paulista, com características de zona industrial. 

Com área 61,909 km² (IBGE-2019), conta com aproximadamente de 477.572 hab./ (IBGE-2020). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,781, é também o município com a terceira maior densidade 

demográfica da região. De acordo com os dados apurados o município conta com grandes aglomerados 

populacionais, com famílias em situação de vulnerabilidade social ou risco social. A ocupação do território 

municipal ocorreu de forma desordenada, com grandes bolsões populacionais, especialmente nas áreas 

periféricas, nas quais residem a população mais pobre. Há também áreas de mananciais ocupadas 

irregularmente, em locais nos quais as medidas oriundas do poder público são legalmente inviáveis e há grande 

distância dos serviços. Da mesma forma, há recorrentes ocupações irregulares de áreas com risco de 

deslizamento. A Associação Estrela Azul integra a rede de serviços existentes no município, atendendo as 

metas constantes do Plano Municipal de Assistência Social, está localizada no Jardim Zaira onde desenvolve 

suas atividades. O bairro concentra grande número de famílias em situação de vulnerabilidade social, 

decorrentes da pobreza, do precário ou nulo, acesso a serviços públicos, da fragilização de vinculo, 

identificados pela baixa escolaridade, falta de qualificação profissional, ocasionando a dificuldade de acesso 

ao Esporte, lazer bem como o auto índice de desemprego, violência e famílias com baixa renda. No bairro do 

Jardim Zaira estão instalados dois Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Macuco Zaira, dos 7 

(sete) CRAS existentes no Município. A própria existência, pela sua natureza, seja pela proximidade 

geográfica com a residência deles, seja ainda por se realizar na área de abrangência do CRAS, coaduna-se com 
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a política de Assistência social do Município. Justamente pelos expressivos números de famílias, que por sua 

vulnerabilidade se beneficiam do programa Auxilio Brasil (Decreto10.852 de 08 de novembro de 2021), o que 

caracteriza como uma região de fato destinatária das Políticas Públicas da área de Assistência Social. Deste 

modo, o atendimento que oferecemos às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias são provenientes de 

todo o MUNICÍPIO, contribuem para a sua resolutividade, minimizando assim a vulnerabilidade e risco social. 

 

Diante deste quadro a Associação Estrela Azul vem buscando recursos governamentais, parcerias de Empresas 

Privadas e apoio da comunidade para a manutenção e consecução da sua missão. Não obstante as dificuldades 

para ver o programa “Adolescente Trabalhador” de capacitação e formação profissionalizante de adolescentes 

e jovens, com base, nas Leis 10.097/2000, 11.180/05 e 8.069/90, Decreto nº 5.598/05, à Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT, a Associação Estrela Azul possui a Certificação de Entidade Beneficente, concedida pelo 

SNAS/MDS, outorgando-lhe o direito de usufruir das isenções das quotas patronais previdenciárias. 

 

Essa certificação favorece a formalização de parcerias com empresas, garante o cumprimento da Lei da 

qualificação profissional e, por consequência, dá sustentabilidade aos programas e projetos da Associação.  

 

PROGRAMAS/PROJETOS 

 

Os programas/projetos e serviços são sistemáticos, desenvolvidos de forma organizada, com padrões técnicos 

e procedimentos profissionais, tendo como foco a constituição de espaço de convivência para a formação, 

inclusão social e cidadania, fortalecer a convivência familiar, comunitária e democratizar o acesso 

socioeducativo, sociocultural, prática esportiva, formação profissionalizante e inclusão no mundo do trabalho. 

Proporcionando o seu desenvolvimento integral, buscando a melhoria da condição sócio econômica dos jovens 

e adolescentes, consequentemente da sua família. 

 

Os programas/ projetos desenvolvidos são:  

 

Convênio de Cooperação Técnica - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos: Conveniado com a Secretaria de Promoção Social atendendo 140 Crianças e adolescentes. 

 

Serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: Tem por foco a constituição de espaço de convivência, 

formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 

crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As 

intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, 

retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para 

ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. 

Atendendo 100 crianças e adolescentes de ambos os sexos. 
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Serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: Tem por foco o fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, 

por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma 

formação geral para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões relevantes sobre a 

juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que 

reflitam no desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver habilidades 

gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha 

profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer. 

As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e suas formas particulares 

de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu 

meio social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de 

expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público. Atendendo 40 

adolescentes de ambos os sexos. 

 

Projeto Formando Estrelas IV: Visa promover prática esportiva como fator de inclusão social, 

educacional e resgate da cidadania, por meio de ações que propiciem o desenvolvimento humano e Estimular 

o desenvolvimento de competências como disciplina, autoconfiança, flexibilidade e espírito de equipe, na 

modalidade Futsal e Judô para crianças e adolescentes no contra turno escolar da cidade de Mauá /São Paulo. 

Por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Patrocínio: Cabot, Air Liquide) 300 crianças e adolescentes 

de 6 a 17 anos de ambos os sexos.  

 

Projeto Esporte uma Torcida pela Educação: Propõe promover a prática esportiva nas Futsal/Judô e 

Taekwondo e como fator de inclusão social, educacional e resgate da cidadania, contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida e promoção da saúde. Estimular o desenvolvimento de competências como disciplina, 

autoconfiança, flexibilidade e espírito de equipe, por meio de práticas esportivas. Garantir a permanência das 

crianças e adolescentes no âmbito escolar. E permitindo a participação dos dependentes dos Associados de 

acordo com o Art. 30, 31 e 32 do Estatuto Social da Instituição. 58 atendidos de 06 á 17 anos, de ambos os 

sexos.  

 

Projeto Fazendo e Acontecendo: Propiciar o desenvolvimento de temas como Ética, Relações 

Interpessoais, Marketing Pessoal, Matemática Aplicada, Saúde, Política para Juventude, visando 

preparação e inclusão do adolescente/jovem ao mundo do trabalho, com base: Lei 10.097/2000,11. 180/05 

e 8.069/90 Decreto nº 5.598/05, à Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. (Recursos próprios) 592 jovens 

de 18 a 22 anos de ambos os sexos, dos quais conseguimos a inclusão 592 ao mundo do trabalho na condição 

e aprendiz. 

 

Projeto Unindo Estrelas Multiplicando Amor: em parceria com Empresas e comunidade (em decorrência da 

Pandemia Covid-19) Parceria com a Salvador Arena, fornecendo cesta básica durante cinco meses (01/06/2021 A 

31/10/2021) aos atendidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Onde foram atendidos 335 

Famílias beneficiando 1.340 pessoas. 

mailto:pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br


 

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06  

Rua: ALMIRANTE BARROSO, 496 VILA BOCAINA – CEP 09310-030 – MAUÁ – SP Tel. (11) 3410-6618   

E-mail: pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br 

 Associação Estrela Azul 

“Atividades Educacionais, culturais, esportivas, recreativas e Sociais” 
Fundada em 16/08/81    CNPJ 50.136.076/0001-17 

Rua Francisco Toledo 124    CEP 09320-790    Jd. Zaira – Mauá – SP 

Tel. 4519-6615    E-mail contato@estrelazul.org.br 

 

 
Costurando Estrelas II- Desconstruindo para Construir: Devido a situação de pandemia percebemos a 

necessidade de incentivarmos as mulheres arrimo de família da nossa comunidade, a buscar alternativas de 

melhoria da situação socioeconômica, através do curso de corte/costura, aproveitando e agregando valor ao 

material reciclável e gerando renda. Desenvolvendo a criatividade em Corte/Costura e Moda; Uso da máquina 

de costura eletrônica reta e máquina de costura overloque; Noções de legislação e técnica sobre a 

administração em empreendedorismo Geração de renda. Em parceria com as empresas Cabot Corporation 

Foundation e Cita Transportes. Respeitando os protocolos exigidos pela OMS e dos órgãos de saúde nacionais 

para 60 pessoas de ambos os sexos da comunidade a partir de 18 anos, residentes no Município de Mauá. 

 

Programa Adolescente Trabalhador- Aprendiz – Lei da qualificação profissional nº 10.097/2000 alterado 

pela Lei Federal nº 11.180/2005 e pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, Portaria 723 de 23/04/2012 com 

alteração da Portaria 1.005 de 01/06/2013 e Consolidação das leis Trabalhistas que regulamentam o trabalho 

de adolescentes / jovens de 14 à 24 anos de idade na condição de aprendizes.  

Garantindo conteúdos de aprendizagem teórica prática para sua formação pessoal e qualificação 

profissionalizante, possibilitando assim o ingresso no mundo formal do trabalho, favorecendo a ascensão, 

resgate social e inclusão profissional. A Associação desenvolve Qualificações profissionalizantes nos 

seguintes Cursos registrados no Ministério do Trabalho: Aprendiz de Serviços Bancários (24 meses), Serviços 

Administrativos (11 e 16 meses), Aprendiz de Operações Comerciais, Apoio às Linhas de Produção, 

Alimentação, Operador de Caixa (11 meses). A inclusão e permanência no Mundo do Trabalho, com a 

finalidade de fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos, capacidade de trabalhar 

em grupo e respeitar as diferenças, além de promover atividades lúdicas que colaborem para o 

desenvolvimento pessoal, profissional, buscando a melhoria da qualidade de vida e da renda 

socioeconômica da família garantindo o cumprimento das leis Trabalhistas. O apoio a Linhas de 

Produção, Alimentação e operadores de caixa são inseridos jovens de 18 a 24 anos incompletos. Atendidos 

608 adolescentes/jovens.  

Devido à pandemia do Coronavírus – COVID-19, atendendo a aplicabilidade imediata da Medida Provisória 

nº 927, de 22 de março de 2020, no que se refere a realização de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à 

distância, a Associação Estrela Azul atendeu aos requisitos da Medida Provisória disponibilizando atividades 

remotas garantindo a presença dos aprendizes enquanto a Pandemia permanecer. A Associação buscou 

adequar-se para dar continuidade a formação teórica, utilizando de ferramentas tecnológicas, dentre elas, e-

mail, WhatsApp, Youtube, Google Meet, Google Forms e Google ClassRoom, para atividade em sistema EAD. 

Portaria SEPEC/ME nº 24471 de 01 de dezembro de 2020. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

A política de recursos humanos adotada nos aspectos de capacitação e profissionalização da equipe tem 

despendido esforços e investimentos consideráveis para o porte da Associação.  

Em 2021 buscamos a qualidade no atendimento das normas legais e à transparência de todas as atividades para 

a sociedade, parcerias e órgãos governamentais com os quais mantemos convênios. 
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TECNOLOGIA 

Em 2021 dedicamos parte do tempo nos procedimentos de controle financeiro, de estoques e do ativo 

imobilizado que estão sendo implantados e controlados pelo Sistema de Processamento Eletrônico de forma 

integrada entre os diversos setores e a contabilidade. 

 

DESEMPENHO DOS RESULTADOS 

 

No ano de 2021 atendemos 2093 crianças, adolescentes, jovens e adultos, distribuídos nos projetos e 

programas desenvolvidos pela Associação: 

 

 Convênio de Cooperação Técnica - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos: Conveniado com a Secretaria de Promoção Social - Referenciados pelos CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) Macuco e Zaíra. Atendendo 140 Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. 

 

 Projeto Formando Estrelas IV: Por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Patrocínio: Cabot, Air 

Liquide) atendendo 300 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. 

 

 Projeto Esporte uma Torcida pela Educação: Judô, Futsal e Taekwondo (modalidade através do 

voluntario Kiosanin – 1º DAN - Jeferson Roberto Gomes). Atendendo 58 crianças e adolescentes 06 a 17 anos. 

 

 Projeto Fazendo e Acontecendo: 592 jovens de 18 a 24 anos incompletos. 

 

 Programa Adolescente Trabalhador - Aprendiz - Atendidos 608 adolescentes/jovens (14 a 23 anos 

incompletos). Que são prioritariamente de vulnerabilidade e risco social, proveniente do município de Mauá, 

por busca ativa e da Rede Pública de Ensino.  

 

 Projeto Conecte uma Estrela II: em Parceria com a 40ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA – 1ª Vara Federal 

de Mauá, para aquisição de equipamento de informática, atendendo todos os usuários dos 

programas/projetos da entidade. De acordo com a faixa etária e os planejamentos das atividades. TERMO DE 

CONVENIO - PROCESSO Nº 0000003-76.2019.4.03.6140, aprovado em 29 de maio de 2019, dividido em 6 

parcelas, das quais duas parcelas recebidas no exercício de 2021 e o saldo, devido a Pandemia do COVID-19, 

a serem creditadas em 2022.  

 

 Costurando Estrelas II- Desconstruindo para Construir:  Patrocinado pela Cabot Corporation 

Foundation com o montante de R$ 67.403,16 (sessenta e sete mil quatrocentos e três reais e dezesseis 

centavos) recebido em 15/07/2021. Curso em Corte/Costura e Moda; Noções de legislação e técnica sobre a 

administração em empreendedorismo Geração de renda. Atendendo 60 pessoas de ambos os sexos da 

comunidade a partir de 18 anos, residentes no Município de Mauá. 

 

 Projeto Prestação de Serviços na Comunidade em Parceria com a 40ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA – 1ª 

Vara Federal de Mauá – Projeto onde os condenados são encaminhados pelo Juiz da Vara Federal para 
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cumprimento para prestação de serviços na comunidade de pena por carga horaria. Trazendo como benefício 

a entidade uma mão de obra para a execução das manutenções e serviços gerais, não onerando custos. 

Resultando em uma economia de R$ 5.534,40 (cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta 

centavos). As atividades foram restabelecidas de acordo com a PORTARIA MAUÁ – 01V N°45, DE 25 DE 

AGOSTO DE 2021, que determina a retomada das atividades de prestação de serviço a comunidade.                                                                                                                                                        

 

Programa do Voluntariado - Lei 9.608, de 18/02/98 Alteração na Lei nº 13.297, em 16 de junho de 2016. 

Contamos com uma comissão permanente de voluntários da comunidade para a realização das ações sociais 

junto as famílias, e de serviços jurídicos e contábeis. Resultando em uma economia de R$ 28.157,29 (vinte e 

oito mil cento e cinquenta e sete reais e vinte nove centavos). 

 

Projeto Doa Mauá: Realizando em parceria com o Instituto Ensina e outras Associações da Cidade, para 

promover campanha de doação para o Almoço de Natal 2021 entre os meses de novembro e dezembro de 

2021. Total arrecadado R$ 1.830,87 (um mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) que foram 

creditados apenas em 26/01/2022.  

 

Projeto Construindo - Estrela Azul De Olho No Futuro: Sendo captado R$15.000,00 (quinze mil reais) pela 

Cooperativa de Consumo – COOP. (Reforma do espaço físico em abril de 2021, para implantação do Projeto 

Padaria Escola). 
 

 

RESULTADO 

 

Durante o ano de 2021 mantivemos 53 empresas parceiras no programa Adolescente Trabalhador. E o 

montante captado dessas parcerias foi de R$ 3.583.585 (Três milhões e quinhentos e oitenta e três mil e 

quinhentos e oitenta e cinco reais) dos quais R$ 2.572.405 (Dois milhões quinhentos e setenta e dois mil e 

quatrocentos e cinco reais) custearam a folha de pagamentos dos aprendizes inseridos no Programa 

Trabalhador. – Aprendiz – Lei da qualificação profissional, (Leis 10.097/2000, 11.180/05 e 8.069/90, Decreto 

nº 5.598/05, à Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT) 

 

Desde outubro de 2012 a Associação usufrui dos benefícios previdenciários previstos na Lei 12.101/2009, 

deixando de recolher no ano de 2021 o equivalente a R$ 1.303.570 (Um milhão e trezentos e três mil e 

quinhentos e setenta reais), relativos à quota patronal sobre a folha de pagamentos 

 

Encerramos o ano de 2021 com um déficit de 237.468,98 (duzentos e trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta 

e oito reais e noventa e oito centavos), apesar do saldo negativo a entidade seguiu o cumprimento dos planos/ 

metas e previsão orçamentaria, no entanto, faz-se necessário adequar o número de atendidos ao custeio de 

cada programa/projetos, além da redução de custos operacionais em torno de 20%. 

 

Provisão Orçamentaria para o exercício de 2022: com base na média do realizado no ano de 2021, adequando as 

projeções diante da Pandemia que persiste no ano de 2021, apresenta uma Receita: R$ 4.239.320 (Quatro milhões 
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e duzentos e trinta e nove mil e trezentos e vinte reais), despesas: R$ R$ 4.677.062 (Quatro milhões e seiscentos e 

setenta e sete mil e sessenta e dois reais), gerando um Déficit projetado de R$ 437.742 (Quatrocentos e trinta e sete 

mil e setecentos e quarenta e dois reais). Diante da Pandemia que assola o nosso País e a resseção econômica 

instalada, a diretoria decidiu postergar o Projeto da Construção da Nova Sede, solicitando ao setor de 

planejamento da Prefeitura Municipal de Mauá, a prorrogação do alvará de construção, continuando com a 

busca de verbas parlamentares e doações da comunidade, para a continuidade do projeto. Procederemos com 

a redução do Aluguel no imóvel da filial, com a finalidade de equacionar o Déficit previsto e para superar 

o momento que estamos vivendo, estamos buscando a redução de Gastos, o apoio dos Colaboradores, 

além de parcerias com os Poderes Públicos, iniciativas Privadas, para a captação de aproximadamente 

R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais) além do que está projetado para reposição do fluxo 

de caixa. Por tanto o empenho da diretoria, colaboradores, parceiros, associados, aprendizes e comunidade na 

captação de recursos para consecução dos objetivos. Dar-se-ão, através do início e continuidade das seguintes 

ações: Resgatando antigos aprendizes, prospectando novas empresas, Projeto adote uma criança, 

Captação através do site da Associação e mídias sociais, Parcerias com as empresas, comunidade e 

voluntários para custear os eventos/programas e projetos. A diretoria está convicta do empenho de todos e 

no sucesso na aplicação destas ações. E tomará todas as medidas necessárias para o alcance das metas 

propostas. Em decorrência da covid – 19, a rápida disseminação da epidemia resultou em mudanças 

substanciais nas condições econômicas e do mercado de capitais global e Brasileiro, sendo razoável concluir 

que a epidemia causou efeitos substanciais nos fluxos de caixa futuros esperados da Associação. Tornando-se 

inviável para o momento atual, qualquer evento social para captação de recursos, utilizando se apenas dos 

projetos em execução. De forma prospectiva, e considerando as informações disponíveis até esse momento, a 

diretoria projeta os efeitos tanto, na redução da receita (taxa administrativa). 

 

TENDÊNCIAS 

 

Assim, apesar de fazê-lo em pequena escala, a Associação Estrela Azul contribui para a formação de uma 

geração bem preparada, a qual possa participar e usufruir do desenvolvimento socioeconômico do país, 

garantindo os seus direitos constitucionais. Em 2022 conforme plano de trabalho estabelecido, 

pretendemos buscar a excelência nos programas socioeducativos, capacitação e formação 

profissionalizantes. Investir os recursos patrimoniais da Associação, proporcionando condições para 

qualificação e desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, parceiros diretos e indiretos, permanecendo 

como uma referência na transformação social, por meio de seus programas/projetos. Isso só será possível, 

graças à transparência nas relações entre seus assistidos, parceiros e colaboradores, dos quais destacamos a 

assinatura dos Projetos:  

 

A continuidade em 2022 dos programas/projetos:   

 

“Formando Estrelas IV” Resolução SELJ – 2460700/2019 – beneficiada pela Lei Paulista de Incentivo 

ao Esporte, instituída por meio do Decreto nº 55.636/2010, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria 

de Esporte, Lazer e Juventude – Projeto LPIE nº 1089/2019 - Autorizada pelo DOU - SP de 04/03/2020 

a captação de R$307.429,21 (trezentos e sete mil quatrocentos e vinte nove reais e vinte e um centavos). 
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Continuará atendendo 300 crianças e adolescentes no Futsal e Judô (06 a 17 anos) Execução até abril de 

2022. Com o intuito de promover práticas esportivas como fator de inclusão social, educacional e resgate da 

cidadania, por meio de ações que propiciem o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. 

 

Termo de Convênio nº 08/2019 – Processo 136/2022 - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre 

o Município de Mauá Secretaria de Promoção Social e a Associação Estrela Azul. Serviço de Fortalecimento 

de Vínculo: Proteção Social Básica atendendo 100 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos incompletos e 40 

de 15 A 17. Referenciados pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Macuco e Zaíra. E 

CREAS -Matriz – Bocaina. 

 

Termo de Colaboração n° 96/2021- Processo 6821/2021 - Termo de colaboração formalizando parceria para 

o desenvolvimento de práticas esportivas entre o Município de Mauá Secretaria de Esporte e Lazer e a 

Associação Estrela Azul. – “Oficinas Esportivas” Modalidade Judô 02, atendendo 300 crianças e adolescentes 

de 06 a 17 anos. 

 

Projeto Fazendo e Acontecendo – Previsão de 600 jovens de 18 a 22 anos de ambos os sexos; onde 

buscaremos parceria com o Ministério do Trabalho, Secretaria de Promoção Social e Conselho Municipal de 

Assistência Social.  

 

Esporte uma Torcida pela Educação nas modalidades Futsal, Judô e Taekwondo – Previsão de 100 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, com o patrocínio do comércio local e do grupo de apoio. 

 

“Formando Estrelas” Termo de Fomento SESP n° 112/2021 – Edital de Chamamento Público SESP 

n°04/2021, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Esportes - Autorizada pelo DOU - SP de 

30/10/2021 a captação de R$ 200.850,00 (Duzentos mil oitocentos e cinquenta reais). Atenderá 360 

crianças e adolescentes no Futsal e Judô e Taekwondo (06 a 17 anos) Execução para março 2022. Com o 

intuito de promover práticas esportivas como fator de inclusão social, educacional e resgate da cidadania, por 

meio de ações que propiciem o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes 

 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA – Projeto “Cultura 

Mecanismo de Transformação para Cidadania” – Certificado nº 458 – Autorizada pelo DOU – SP de 

30/11/2019 a realizar a captação de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), projeto financiado com recursos 

do Fundo Estadual dos Direitos da Criança  e do Adolescente – FEDCA/SP. Foco no fortalecimento de 

vínculos familiares, incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária, contribuindo para o 

retorno, a permanência e o sucesso das crianças e adolescentes na escola, por meio da aplicação de atividades 

que estimulem a convivência social, a participação cidadã. Desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, 

a partir dos interesses, demandas e potencialidade desta faixa etária. As estratégias e atividades propostas de 

caráter socioeducativo e ambiental, arte-cultura: Música, Dança, Teatro, Literatura, pautadas em experiencias 

lúdicas como forma de expressão.50 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de ambos os sexos.  

 

COVID-19 
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A Associação Estrela Azul, em cumprimento ao determinado pelo Poder Estadual, para auxiliar no combate a 

Pandemia, procedeu como o isolamento parcial de seus colaboradores (Trabalho remoto – aulas), adotou 

procedimentos de proteção e de higiene no controle da proliferação e ao mesmo tempo no cumprimento de 

sua função social em ações para arrecadação e distribuição de cestas básicas. 

 

Em decorrência da Covid–19, com a rápida disseminação da epidemia resultou em grandes mudanças nas 

condições econômicas e com a retração do mercado de capitais global e brasileiro, sendo razoável concluir 

que a epidemia vem causando efeitos substanciais nos fluxos de caixa futuros esperados da Associação. De 

forma prospectiva, e considerando o cenário instalado, a administração projeta os efeitos, com a redução das 

receitas gerais da entidade, principalmente da taxa administrativa. 
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