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Daniela Laura, 28 anos
Tive uma juventude muito difícil. Após sofrer abusos por parte do meu pai, fugi de casa aos 10 anos, só com a
roupa do corpo. Fui morar na Praça da Sé e nas ruas do bairro da República, no centro de São Paulo. No começo,
pedia esmolas para poder comer e, graças a Deus, nunca passei fome. Mas, após cinco meses vivendo na rua,
fui apresentada à minha pior inimiga: a droga. Entrei nesse mundo fumando maconha, o que logo perdeu a graça.
Passei a cheirar cola, fumar crack, usar cocaína e heroína. Por muitos anos, minha vida girou em torno desse
vício. Roubava para conseguir dinheiro e, dependendo da minha ‘nóia’ (grau de loucura causada pela droga),
assaltava até loja. Estava completamente perdida e sem forças para procurar ajuda. Foi quando a ajuda veio
até mim — conheci a Márcia Dias, presidente da Associação Beneficente Santa Fé, que acolhe e trata meninos
que vivem nas ruas da capital paulista. Ela me convidou para morar na associação, oferecendo cama, banho,
comida... No entanto, o vício falou mais alto e, por cerca de dois anos, eu fugia quase todos os dias do abrigo
para me drogar. Por sorte, a Santa Fé nunca desistiu de mim: eles sempre mandavam alguém me buscar. Com
o tempo, os integrantes da associação se tornaram a minha família e o espaço, um verdadeiro lar para mim.
Assim, fui deixando as drogas de lado. Aos 14 anos, engravidei da minha primeira filha, o que foi uma bênção
para mim. Graças a ela e com o carinho e a atenção da Santa Fé, minha vida foi entrando nos eixos. Voltei a
estudar e quero prestar vestibular este ano. Com essa experiência, aprendi que o amor ao próximo é a solução
para quase tudo na vida. Hoje sou uma mulher realizada: trabalho como cabeleireira, me casei, tive outra
filha e consegui comprar uma casa. Posso dizer que sou muito feliz!”

A Santa Fé tem inúmeras histórias que emocionam e o relato da Daniela Laura é um exemplo entre tantas outras.
Também tivemos diversos motivos para comemorar no ano de 2010 e gostaríamos de compartilhar com vocês.
A começar pela realização da tão sonhada reforma em nossas duas casas. Com a colaboração de diversos
parceiros e doadores, foi possível pintar, renovar o mobiliário e eletrodomésticos, tornando o ambiente mais
aconchegante e, sobretudo, melhorando a qualidade de vida das crianças e adolescentes que estão sob os
nossos cuidados.
A responsabilidade com nossas crianças e adolescentes nos faz refletir, a cada dia, sobre o fortalecimento das
áreas já estruturadas, e as possibilidades de novos caminhos que contribuam na realização de seus sonhos,
sejam eles: voltar a morar com a família; ser capaz de uma vida emancipada e plena; garantir os cuidados de
seu filho, ou ainda ter uma carreira promissora. Como Sandra* que, com seu esforço e nosso apoio, está
cursando o 1º ano da Faculdade de Direito desejando ser Promotora de Direitos Humanos. Com sua experiência,
onde parte de suas dores foi exatamente devido à ausência desses direitos, mal posso esperar a profissional
aguerrida que se tornará.
É importante ressaltar o efeito multiplicador que a conquista de Sandra* teve nos nossos jovens. “Se ela pode,
eu também posso.” Luciana* está matriculada no curso pré-vestibular e pensa em fazer engenharia. Não será
fácil, ela sabe disso, mas está se esforçando muito.
Nós, do nosso lado, também, com a colaboração de vocês.
Obrigada.

Marcia Dias

*nome fictício

MISSÃO

Incluir as crianças e adolescentes, que enfrentam situações pessoais
ou sociais de risco, na categoria universal de crianças e adolescentes
comuns e totais, provendo-lhes um ambiente seguro e adequado ao seu
desenvolvimento, respeitando suas particularidades e implementando
modelos de atendimento que garantam a defesa e a promoção dos
seus direitos e de suas famílias.

PRINCÍPIOS
NORTEADORES
• A adoção irrestrita do Princípio da Inclusão: incluir os meninos e meninas, em trânsito pelas ruas
da cidade, na categoria universal de crianças comuns e totais.
• A criança é o centro de toda a ação, e o reconhecimento de sua história, suas necessidades e
desejos, é o ponto de partida de qualquer intervenção.
• Equipe a serviço da criança e do adolescente, oferecendo-lhe um ambiente seguro e saudável e
promovendo o direito à vida e à individualidade.
• As rotinas de convívio devem ser cuidadosamente implantadas a partir de ampla discussão com
as crianças/adolescentes, buscando uma relação democrática e uma forma de comunicação aberta
e direta.
• Atendimento extensivo a familiares/responsáveis.
• O rompimento do ciclo vicioso miséria-violência.
• Reconhecimento e respeito incondicionais aos direitos das crianças e adolescentes postulados
pelo Estatuto da Criança e Adolescente.
• O espaço deve ser percebido e sentido como um lar.

COMO
TUDO
COMEÇOU
A Associação Beneficente Santa Fé inaugurou seu trabalho, articulado com instituições
governamentais e não governamentais, em 1º de dezembro de 1993, com a ação Árvore
de Natal. Nos 23 dias que se seguiram, crianças e adolescentes que viviam na Praça da
Sé, região central de São Paulo, foram convidados a participar de diversas atividades
lúdicas. Em média, eram 230 participantes por dia.
Neste período, houve uma expressiva redução dos índices de roubos e furtos no centro da
cidade, região de maior concentração de crianças e adolescentes de rua. No entanto, o
mais impressionante nesta ação foi a significativa resposta dos participantes, observada
na qualidade dos trabalhos e espetáculos produzidos no decorrer da ação e no forte
desejo que demonstravam em construir novas perspectivas de vida. A maioria dessas
crianças e adolescentes já tinha passado por outras instituições sociais sem se fixarem a
nenhuma delas.
Diante desse paradoxo e com a firme decisão de manter os vínculos estabelecidos com os
participantes da ação Árvore de Natal, uma equipe de técnicos e educadores entrou em
contato com 115 dessas crianças e adolescentes, oferecendo-lhes uma nova perspectiva
de vida através da Escola Ambulante, o primeiro projeto da Santa Fé realizado em
fevereiro de 1994.
Constituída como organização não governamental, laica, de direito privado e sem fins
lucrativos, a Santa Fé desenvolve há 17 anos um trabalho de acolhimento e atendimento
multidisciplinar a meninos, meninas e suas famílias.
Desde sua fundação, a Santa Fé já atendeu mais de 800 jovens e crianças, na maioria,
meninos e meninas de rua.

ESTRUTURA
GERAL

ANDANÇAS
DA SAÚDE

MORADIA
PARA MENINAS
EMANCIPADAS

ABRIGOS
MINHA CASA
E VOVÓ ILZA

MUDANDO
A HISTÓRIA

EDUCAÇÃO
CONTINUADA

ABRIGOS
Abrigo Minha Casa
Abrigo que acolhe, em regime residencial, até
25 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos,
que enfrentam situação de risco pessoal e/
ou social, cujos direitos básicos foram violados
ou ameaçados.

Abrigo Vovó Ilza
Abrigo que acolhe, em regime residencial,
adolescentes de 11 a 18 anos, grávidas ou
acompanhadas de seus filhos a partir de
zero ano. São meninas, em sua maioria,
moradoras de rua, vítimas de maus tratos,
abuso sexual, prostituição e uso de drogas,
sem vínculo familiar ou com vínculos muito
tênues. São acolhidas até 25 crianças e
adolescentes.

PROGRAMAS E PROJETOS
Programa Mudando a História

Projeto Andanças da Saúde

Este programa visa acolher e acompanhar as famílias
das crianças e adolescentes abrigados na Santa Fé,
permitindo a aproximação familiar, a fim de acelerar
o processo de desabrigamento de uma maneira
sustentável, a partir de mudanças na qualidade de
vida e no combate e superação da violência presente
nessas famílias, devolvendo-lhes assim o direito a uma
convivência familiar harmoniosa.
O “Mudando a História” ainda tem como objetivo a
efetivação dos direitos sociais das famílias, promovendo
a inclusão nos Programas: Renda Mínima, Bolsa Família,
Renda Cidadã e Transferência de Renda Ação Jovem.

Ações educativas de prevenção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis com estudantes da escola pública, além
de sua capacitação, durante um ano, como agentes de
saúde.

Programa Moradia para Meninas
Emancipadas
Suporte inicial e auxílio, de maneira decrescente, para a
manutenção de moradias de jovens-mães que saíram
dos abrigos.

Programa Educação Continuada
Acompanhamento das crianças e adolescentes que
foram moradores dos abrigos ao longo dos 17 anos de
atuação da Santa Fé.

RESUMO DOS NÚMEROS DE 2010
Abrigo Minha Casa e Abrigo Vovó Ilza
Atendimento
• 290 pessoas entre crianças, adolescentes e suas
famílias
• 66 crianças e adolescentes abrigados.
Das 66 crianças e adolescentes abrigados:
• 30 retornaram para suas famílias
• 3 foram emancipadas
• 2 foram adotadas
• 1 adolescente foi transferida para outro abrigo
Das crianças abrigadas em idade escolar, apenas três
não obtiveram sucesso na conclusão do ano letivo.

Cursos extra-curriculares
• 12 crianças e adolescentes no curso de Informática
promovido pela Bysoft.
• 1 adolescente no curso Técnicas Administrativas do
CAMP – Centro de Aprendizagem e Monitoramento
Profissional.
• 1 adolescente no curso profissionalizante de
Cabeleireiro da Escola Fernando Alves.
• 2 crianças no curso de Dança e Artes Plásticas do
Projeto Morungaba.
• 8 adolescentes nos cursos da Aldeia do Futuro, sendo:
2 em Técnicas Administrativas; 2 em Panificação e
Confeitaria; 2 em Cabeleireiro; 1 em Gastronomia;
e 1 em Informática.
• 1 adolescente no curso de Técnicas Comerciais do
SENAC
• 10 adolescentes no curso de Cupcakes promovido
pela Dedo de Moça e 1 adolescente no curso de Arte
Culinária do Instituto Mensageiros.
• 1 adolescente no curso Pré-vestibular.
• 4 crianças matriculadas no Pólo Aquático - Clube
Escola Ibirapuera.
• 5 adolescentes iniciaram no mercado de trabalho

RESUMO DOS NÚMEROS DE 2010
Programa Mudando a História

Projeto Andanças da Saúde

Foram 49 famílias atendidas totalizando 245
beneficiários diretos.

25 estudantes participaram do treinamento como
agentes de saúde, sendo 15 da Escola Estadual Brasílio
Machado e 10 dos abrigos da Santa Fé.

Ações
• Encontros quinzenais abordando temas relacionados
às questões familiares, tais como: dificuldade de
dialogar e reatar vínculos; mediação de conflitos;
novos caminhos da família; dificuldades do adolescente;
a maternidade precoce e suas dificuldades; entre outros
(15 pessoas por encontro).
• Visitas regulares das crianças e adolescentes abrigados
às suas famílias, acompanhados pelo educador, e das
famílias aos abrigos.
• Entrega de 20 cestas básicas por mês às famílias,
além de auxílios emergenciais – gás, remédios,
aluguel, etc.
Resultados
Dentre as 50 crianças e adolescentes que possuem
família, 27 estão em processo de restauração de
vínculos e reintegração familiar.
Karina, jovem emancipada, mãe de dois filhos (3 e 2
anos) recuperou a guarda da filha que estava há 2
anos em outro abrigo.

Ações
• Eventos com música, cinema e artesanato ao longo
do ano;
• Passeata contra a exploração sexual infantil realizada,
em fevereiro, no centro de São Paulo, em parceria
com o poder público e várias entidades sociais;
• “Campanha DSTs e Violência na Escola” em setembro.
Resultados
As ações atingiram, diretamente, 40 alunos alcançando
um público total de 2.500 estudantes.

RESUMO DOS NÚMEROS DE 2010
Programa Moradia para Meninas Emancipadas
Acompanhamento de seis moradias totalizando
oito meninas que se emanciparam e moram com
seus filhos.
Resultados
• Efetivação de seus direitos sociais através da inclusão
nos Programas Renda Mínima e Bolsa Família;
• Todas as jovens estão empregadas;
• Matrícula e frequência regular dos filhos nas creches;
• Inscrição de mães e filhos em Postos de Saúde;
• Contato com CDHU e, através de muita persistência
e esforço, obteve-se um apartamento no Butantã, em
nome de Carla*, o qual foi reformado e mobiliado com
a ajuda da Santa Fé e parceiros.

*nome fictício
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Equipe
A Santa Fé conta com 47 colaboradores, divididos em:
• Coordenadores
• Psicanalistas
• Psicólogos
• Assistentes
• Educadores
• Serviços Gerais
• Secretária
• Contador
• Financeiro
• Administrativo
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e Mudando a História

João Roberto Vieira

Administrativo
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				Fabiana Poças Leitão
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COMO AJUDAR?
Associado Contribuinte Mensal
Você ou sua empresa ajuda, financeiramente, com a manutenção dos nossos abrigos.

Patrocínio
A Santa Fé possui diversos projetos que podem ser patrocinados por você ou sua empresa.

Doador
• Doador Financeiro: doações pontuais
• Doador de Produtos e Serviços: você pode doar livros, brinquedos, roupas, móveis, eletrodomésticos e outros, desde que estejam em bom estado de uso.

Para saber mais entre em contato.
Desenvolvimento Institucional
Márcia Pastore ou Andréa Moraes
Tel.: 11 5083-0092 ou 5549-0564 – Ramal 21
E-mail: santafe@santafe.org.br
ou
ongsantafe@gmail.com

“Educar uma menina é educar toda uma família
E o que vale para as famílias vale para todas as
comunidades e vale para o País.
Não existe ferramenta mais eficiente para o
desenvolvimento do que a educação das meninas.
Nenhuma outra política é tão poderosa para
ampliar as possibilidades de educação para a
próxima geração.”

Koffi Anan

Associação Beneficente Santa Fé
R. Bartolomeu de Gusmão, 229
Vila Mariana - São Paulo – SP
CEP: 04111-020
(11) 5083 0092
ongsantafe@gmail.com
ongsantafe.blogspot.com
www.santafe.org.br

