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Carta do
Presidente

Carta do Presidente

Por Celso Rodrigues, presidente do Instituto Heleninha, gestão 2019 - 2021

2021 foi mais um ano de muitas alegrias e conquistas! Mais uma vez, contamos com
importantes e indispensáveis parcerias – pessoais e empresariais. A grande novidade
foi a mudança da marca AHPAS para o Instituto Heleninha, com uma nova identidade
visual: um símbolo de renovação de esperanças, de uma forma leve, lúdica e com
muito amor!
O projeto de renovação da marca e da identidade visual foi cedido pela agência
“Marcas com Sal”, que dedicou generosamente meses de trabalho competente para
atingirmos esse resultado maravilhoso! Como destacamos no momento da mudança,
nossa essência continua a mesma: transformar dor em amor, salvando vidas pelo
caminho. Magia que se concretiza através da nossa missão principal, que é a de
transportar crianças e adolescentes, residentes das periferias da cidade de São Paulo,
que estão em tratamento de câncer. O serviço contempla o trajeto casa-hospital-casa,
em veículos seguros e confortáveis, de forma totalmente gratuita. Para além do
transporte, zelamos pelo que consideramos indispensável ao longo do caminho (a
família, socioafetivo, dignidade, estrutura e o que mais formos capazes de apoiar).
O que mudou é que agora o nosso nome, Instituto Heleninha, conta melhor nossa
história! E esta história ganhou novos números em 2021. Começamos o ano
transportando 75 crianças e adolescentes e chegamos a dezembro com 125 atendidos!
Que alegria poder oferecer conforto e qualidade de vida para estes valentes pacientes
e suas famílias! Planejar os roteiros, conciliar os horários dos atendidos e dos
motoristas, agilizar as idas e vindas entre casa e hospital, não é fácil! Ainda mais com o
crescente aumento no número de atendidos. Por isso, foi de enorme importância
poder contar em 2021 com a consultoria em logística da empresa Scambo para tornar
nossa operação mais ágil, eficiente e sustentável! E para isso contamos também com a
GeoLogística, que desenvolveu um programa exclusivo para o Instituto Heleninha, que
facilitou muito o trabalho da nossa equipe.

Outra grande conquista foi a implantação do “Espaço Social Heleninha”, local dedicado
integralmente aos nossos atendidos e familiares, com brinquedoteca, sala de
informática, sala de atendimento social, espaço para palestras, cursos
e confraternizações. Essa realização só foi possível através da participação da
Fundação Telefônica e seus parceiros! Em 2021, a empresa dōTERRA, líder mundial em
óleos essenciais, criou uma campanha junto aos seus colaboradores e clientes para
arrecadar produtos (roupas, brinquedos e utensílios domésticos) para nosso bazar
beneficente. A campanha foi um enorme sucesso, garantindo o abastecimento do
nosso bazar por vários meses.
Tivemos também a renovação do contrato da cessão de 6 veículos com a Volvo e
a aprovação, pelo terceiro ano consecutivo, do nosso projeto “Vida em Movimento”,
com os Marchadores pela Vida. Durante o período desta gestão (2019 – 2021) tivemos
dois projetos aprovados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD),
que tem como objetivo, financiar ações que garantam os direitos da criança e
do adolescente na cidade de São Paulo.
Atendendo a missão de levar informação e conhecimento não só aos nossos atendidos,
mas à sociedade em geral, lançamos a publicação “Vivendo e Aprendendo – A trajetória
de Breno e Maria no caminho da cura do câncer”, realizado pelo Grupo de Estudos
Saudar, com recursos da Campanha 2020 do Programa Criança Esperança.
Encerro esse mandato com a certeza de ter dado o melhor de mim em prol dos
atendidos pelo Instituto Heleninha. Quero agradecer aos demais membros da diretoria:
Miguel Caeiro, Ana Paula Maia e José Hernani Arrym Filho; Aos membros do Conselho
Fiscal e do Comitê Consultivo; a todos colaboradores e voluntários do Instituto
Heleninha que tornaram essa jornada muito mais leve e agradável.

"Amanhã será um lindo dia
Da mais louca alegria
Que se possa imaginar
Amanhã, redobrada a força
Pra cima que não cessa
Há de vingar"
(“Amanhã”, Guilherme Arantes)

E à nova diretoria, desejo sucesso e boa sorte!
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AHPAS
Instituto Heleninha
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As organizações, de tempos em tempos, passam por um processo de renovação da sua imagem
institucional, sua marca, logotipo ou slogan já conhecidos e utilizados na comunicação social.
Isso costuma acontecer com as melhores e mais perenes organizações, evidenciando seu
progresso e desenvolvimento constante. E a AHPAS, com mais de 20 anos de existência e
resistência, sendo uma das melhores organizações brasileiras, também passou por este
processo tão importante.

AHPAS agora é Instituto Heleninha

Uma marca para novos tempos, mais assertiva, mais direta e que mostra com muita clareza o
nome da criança que inspirou a criação deste instituto, nossa inesquecível Helena.
Mas nosso propósito não mudou, continuamos a transformar dor em amor e oferecer às nossas
famílias mais qualidade de vida e conforto no momento mais difícil, com o objetivo de,
fundamentalmente, aumentar as chances de cura para as nossas crianças e jovens.
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Quem somos

A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (AHPAS),
atualmente conhecida como Instituto Heleninha, é uma
organização sem fins lucrativos que desde 1999 realiza
uma atividade pioneira no país: oferecer tratamento
oncológico a crianças e adolescentes com câncer e em
situação de vulnerabilidade social, através do serviço
especializado de transporte da residência até o hospital e
seu retorno, na cidade de São Paulo.
Essa atividade é aliada a projetos, ações e benefícios
socioassistenciais, apoio sociofamiliar, serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos que colaboram
com o fortalecimento emocional dos pacientes em
tratamento, reduzindo as taxas de desistência e ampliando
as chances de cura.
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Missão
Garantir acesso ao tratamento
oncológico para crianças e
adolescentes através do serviço
de transporte e socioassistencial,
prezando pela integralidade do
tratamento do câncer
infantojuvenil.

Visão
Ser referência nos serviços de
assistência e apoio a crianças
e adolescentes com câncer, no
fomento ao voluntariado e na
produção de conteúdo voltado
para o diagnóstico precoce do
câncer infantojuvenil.

Valores
•
•
•
•
•
•
•

Respeito
Transparência
Responsabilidade social
Integridade
Compromisso
Apartidarismo
Valorização do ser humano
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Perfil dos
atendidos

Criança ou adolescente - de 0 a 18 anos,
em situação de vulnerabilidade social
que ingressam no Instituto através de
análise do Serviço Social. Que residem
distante do Hospital de tratamento e não
possuem veículo exclusivo para acesso
ao tratamento.

Prioridades de
atendimento
Crianças e adolescentes em estado crítico da
doença, pessoas com mobilidade reduzida,
cadeirantes e/ou amputados.
A triagem é realizada pelo serviço social dos
Hospitais parceiros. Portanto, caso o paciente
seja conduzido para outro Hospital, o serviço
também é oferecido.
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Mapa da Solidariedade

2021

Principais hospitais e clínicas atendidos
CENTRO | Santa Casa de Misericórdia
JARDIM UMARIZAL | Lucy Montoro Unidade
Umarizal
JARDIM VILA MARIANA | Lucy Montoro
PINHEIROS | ITACI – Instituto de Tratamento do
Câncer Infantil - Pertence ao Complexo do
Hospital das Clínicas – HC
LIBERDADE | A.C. Camargo

VILA MARIANA | GRAAC - Grupo de Apoio
ao Adolescente e a Criança com Câncer
CERQUEIRA CÉSAR | Hospital das Clinicas
MORUMBI | Hospital Infantil Darcy Vargas
VILA SANTA CATARINA | Hospital Municipal
Vila Santa Catarina
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Números da mobilidade
Os números do transporte do
Instituto Heleninha em 2021.
Frota com 11 veículos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 cedidos pela Volvo Car Brasil;
3 locados;
2 próprios;
9 motoristas;
mais de 308.324 km percorridos;
7315 trajetos por ano;
32 mil litros de combustível;
90 famílias atendidas por mês;
4232 atendimentos;
4900 kits de lanches distribuídos.
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Serviços oferecidos
em 2021
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Acesso ao tratamento oncológico
O acesso ao tratamento oncológico por meio do transporte é um
serviço ofertado pelo Instituto Heleninha desde a sua fundação. Sendo
um trabalho pioneiro, o trajeto acontece do deslocamento da residência
do atendido ao hospital, até seu respectivo retorno, garantindo
diariamente a regularidade necessária ao tratamento, ampliando as
chances de cura do câncer infantojuvenil.
O Instituto Heleninha atende, atualmente, toda a capital de São Paulo,
percorrendo cerca de 1.100 km por dia, em parceria com empresas como
a Volvo Car Brasil, que desde 2020 nos apoia com 6 veículos
disponibilizados para o transporte diário e “Marchadores Pela Vida” que
ajuda nossa causa com a locação de um veículo e salário de um motorista.

As famílias atendidas pelo Heleninha encontram-se nas regiões
periféricas da cidade, enquanto os hospitais de referência ao
tratamento ficam nas áreas centrais.
Em 2021, o Heleninha atendeu:
• 138 beneficiários diretos;
• 552 beneficiários indiretos.
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Serviço Social
Na atividade de atendimento às famílias, o trabalho inclui o planejamento de
ações para o fortalecimento de vínculos através de orientações, buscando
facilitar o acesso aos recursos disponíveis, com grupos temáticos de interesse
coletivo e trocas de experiências.
Com o crescimento do número de atendidos, o Instituto Heleninha, em parceria
com a Fundação Telefônica, inaugurou o Espaço Social em 08 de outubro de
2021, voltado para a execução de atividades com crianças, adolescentes e seus
familiares.
Em novembro, ocorreu a contratação de mais uma assistente social, o que
possibilitou ampliar o acompanhamento das famílias, melhorar a articulação
com a rede e buscar novos projetos.
Com a continuidade do contexto pandêmico em 2021, as atividades se
mantiveram de modo híbrido (presencial e remoto), priorizando o acesso ao
atendimento e evitando aglomerações.

Ao longo do ano foram mais de 400 atendimentos realizados
com cerca de 130 famílias.
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Programa Educação
em Movimento
A área socioeducativa promove atividades e oficinas, visando à
cidadania, além de incentivar a interação entre atendido e cuidador.
Também auxilia na adaptação do tratamento, estimula a participação
ativa das crianças e adolescentes e seus familiares, bem como
promove espaço de troca e escuta atenta para contemplar a
integralidade do tratamento.
Desde 2011 o Instituto Heleninha possui profissionais especializados e
empáticos que atuavam durante os trajetos, transformando o tempo
que seria ocioso em um ambiente produtivo e saudável à condução do
tratamento oncológico. Em 2021, contratamos mais uma orientadora
socioeducativa, colaborando com a ampliação dos atendimentos, bem
como no planejamento e na execução das atividades realizadas.
Por conta da pandemia da COVID-19, as atividades foram
suspensas e retornando, de modo remoto, a partir do segundo
semestre de 2021.
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Espaço Social
O Espaço Social do Instituto Heleninha foi inaugurado em 08 de
outubro de 2021, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo.
Realizamos o evento de inauguração com o resultado do DVT Dia dos Voluntários Telefônica - que custeou a reforma do novo
Espaço.
A celebração contou com a presença de Alexandre Corrêa,
Cássio Reis, Dra. Manuela Bafini e diversos voluntários da
Fundação Telefônica Vivo que, ao longo do dia, participaram de
atividades com as famílias convidadas.
Essa parceria com a Fundação Telefônica Vivo, qualifica o
Espaço Social para atendimento das crianças e suas famílias.
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O espaço possui em sua infraestrutura:
• Brinquedoteca;

• Sala para atendimento social;
• Sala de informática;
• Auditório;
• Copa;

• Banheiro adaptado;
• Área externa livre, dentre outros espaços.

Com o Espaço Social, foi possível realizar diversas atividades com as famílias atendidas seguindo os protocolos de
segurança, estendendo as possibilidades de atendimentos que eram feitos durante os trajetos, no formato presencial e no
modo remoto.
Além da conquista do espaço, foi possível contratar mais uma orientadora socioeducativa, resultando na ampliação do
número de atendimentos.
Foram cerca de 390 atendimentos socioeducativos realizados em 2021.
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Programa Lazer e Cultura
Iniciado em 2001, é o segundo serviço mais antigo ofertado
pelo Instituto. O objetivo é promover convivência social,
entretenimento e lazer para as famílias atendidas através
de passeios e eventos culturais.
Por conta da pandemia e dos altos índices de casos de
COVID-19 durante o ano de 2021, não foi possível realizar
passeios e eventos nesse período, visando preservar
famílias atendidas e colaboradores.
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Grupo de Estudos Saudar
O Grupo de Estudos Saudar é formado por colaboradores ligados à
atividade e voluntários de diversas áreas do conhecimento, desde 2013.
Com o propósito de contribuir para a ampliação e melhoria dos serviços
oferecidos pelo Instituto Heleninha, as ações decorrentes desse grupo
estão ligadas à pesquisa e desenvolvimento de estudos interdisciplinares
para a definição estratégica de apoio às famílias, agregando construção de
conhecimento.
Em 2021, a maior ação do grupo foi a elaboração do Guia Ilustrativo
"Vivendo e Aprendendo: A trajetória de Breno e Maria no caminho da cura
do câncer", material elaborado sob resultado do projeto aprovado na
Campanha Criança Esperança 2020, pela Rede Globo/UNESCO.
O Guia foi planejado pelo grupo com o intuito de ajudar a tornar mais
tranquila a vida de famílias com crianças e adolescentes em tratamento
oncológico. Traz um rico glossário com informações valiosas sobre
diagnóstico, medicamentos, terapias, exames, nutrição, como lidar com
questões emocionais, entre outras.
Durante o ano, os encontros acontecem quinzenalmente, de modo remoto
e novos voluntários foram somados ao grupo ampliando o repertório e a
troca de conhecimentos.

20
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Guia Ilustrativo
Live de divulgação da cartilha

Em 2020, o Instituto Heleninha participou do edital do projeto Criança Esperança
com a proposta de criar um material informativo sobre o tratamento do câncer
infantojuvenil. A ideia foi criar um conteúdo ilustrativo e lúdico que pudesse ser útil a
qualquer pessoa que se encontre diante da possibilidade de realização de tratamento
do câncer infantojuvenil - sendo paciente ou familiar do paciente - e que necessite de
orientações sobre o tema. Existe uma total carência de informações acessíveis para o
paciente oncológico infantil e o propósito surgiu a partir desta constatação.
Durante o ano de 2021, foi possível elaborar o material, considerando os temas que
foram sugeridos pelas famílias atendidas por meio de um levantamento realizado no
início daquele ano.
Dando sequência, o Grupo de Estudos Saudar realizou as demais etapas: elaboração
da narrativa, do glossário, revisão de texto, reuniões para definir demais elementos
do material, encontros com a ilustradora Lhaiza Morena e conversas com a Agência
Mantra (Responsável em nos auxiliar na diagramação e finalização do material).
O Guia "Vivendo e aprendendo: A trajetória de Breno e Maria a caminho da cura do
câncer" é um material ilustrativo e lúdico sobre como lidar melhor com o câncer
infantojuvenil.
O material está disponível em dois suportes: impresso e digital.
Link (Cartilha Digital): https://drive.google.com/file/d/1AjMXQl9HCXUwVT2au6IFnEfZDj0I3SBH/view
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Live de divulgação
da Cartilha
No dia 23 de novembro, Dia do Combate ao Câncer
Infantojuvenil, aconteceu a live de lançamento do Guia
Ilustrativo, no Espaço Social do Instituto Heleninha.
O evento foi conduzido e mediado pelo Grupo de Estudos
Saudar e contou com famílias atendidas, colaboradores,
voluntários, convidados como a ilustradora do material Lhaiza
Moreno, representantes da agência Mantra, dentre outros.
A partir da live, foi realizada grande divulgação e distribuição
do material às famílias atendidas, instituições de ensino, casas
de apoio, etc.
Esta ação foi amplamente divulgada em diversos sites e mídias.
22

Núcleo Marcela Costa
Baptista de Apoio a Pais
Enlutados
O Núcleo foi criado em 2003 a partir da constatação de que é
fundamental o amparo e apoio a mães e pais que perderam seus filhos.
Após o falecimento de um filho ou uma filha, estes pais precisam de
todo o apoio e ajuda para que, aos poucos e conforme o tempo e
processo de cada um, encontrem e estabeleçam um novo equilíbrio
em sua vida.
O Núcleo promove esperança para a reconstrução do sentido da vida
através dos encontros, nesse momento tão difícil. O grupo é aberto a
qualquer pessoa que esteja passando pelo processo do luto e
concentra-se no oferecimento de apoio e orientação familiar.
Os encontros ocorrem mensalmente e em 2021, foram realizados
de modo remoto.
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Roda de Conversa
Com o intuito de promover encontros voltados aos
familiares e cuidadores das crianças atendidas, foi criada
a Roda de Conversa em 2018. Fortalecendo o otimismo e
a esperança para a construção conjunta da qualidade de
vida da criança ou adolescente em tratamento e dos
demais membros da família.
Em 2021, os encontros continuaram a acontecer de modo
remoto, possibilitando a continuidade das ações. No
segundo semestre de 2021, com o cenário um pouco mais
estável, porém ainda preocupante em relação a COVID-19,
foi possível realizar os encontros no formato híbrido, com
planos futuros para a retomada gradual das atividades
presenciais, prezando pelos protocolos de segurança.
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Marchadores pela vida
Grupo de criadores do cavalo Mangalarga Marchador,
beneficiou o Instituto Heleninha através do projeto
"Vida em Movimento" pelo terceiro ano consecutivo.
Foram 50 famílias beneficiadas em 2021, pelo
fornecimento de cartão alimentação no valor de
R$150,00.
O projeto também custeou o aluguel de 1 veículo e o
patrocínio de 1 motorista, contribuindo com a frota do
Instituto e proporcionando as idas e vindas de mais
crianças e adolescentes em tratamento.
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Força do Voluntariado
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Bazar Beneficente
O Bazar Beneficente surgiu em 2006 como uma alternativa de
geração de renda para os serviços do Instituto.
Atualmente, representa cerca de 20% da receita e conta com
um enorme time formado por voluntários, que recebem as
doações, realizam a triagem dos itens, criam promoções,
comunicam e efetuam as vendas.
Tudo que é vendido é procedente de doações que são
rigorosamente selecionadas e 100% do lucro das vendas é
revertido para a causa do Instituto.
Os principais itens doados e vendidos são: roupas, sapatos,
utensílios domésticos, brinquedos, aparelhos eletrônicos, livros
e objetos de decoração. Todos em excelente estado de
conservação e qualidade.
Pratica-se no bazar a cultura da importância do consumo
consciente e da economia circular, tão importantes para a
redução dos impactos ambientais.
27

Benefícios eventuais e campanhas
solidárias:

Cestas básicas
Em 2021, as famílias atendidas foram
contempladas com cestas básicas por
intermédio de doações de pessoas
físicas, além do apoio de empresas e
grupos como:
•
•
•
•
•
•

Volvo Car Brasil;
General Mills;
Sorridents;
MV Consult;
Corrente do Bem;
Latinas em Sampa.

Páscoa Solidária

Dia das Crianças

Sacolinhas de Natal

Nessa campanha interna, foram
arrecadados valores destinados na
compra de ovos para os atendidos
e seus irmãos. Desenvolvida junto
às empresas:

Em outubro, mês especial pelo
dias das crianças. Elaboramos e
realizamos a entrega de presentes
para as crianças atendidas, tais
como:

Foram arrecadados valores para as
compras da composição das sacolinhas
entregues aos atendidos e seus irmãos.
Campanha interna devolvida junto às
empresas:

• Chevrolet Serviços Financeiros
e Consórcio;
• Hypera;
• Porsche;
• Volvo.

• Jogos educativos;
• Kits pedagógicos;
• Entre outros.

•
•
•
•
•

Hypera;
General Mills;
dōTERRA;
Porsche;
Volvo.
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Força de Apoiadores
Rede de Solidariedade
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Benefícios eventuais e campanhas solidárias

dōTERRA

Doação de Combustível

Kits de higiene pessoal

Empresa apoiadora do Instituto,
fez uma campanha interna junto
aos seus colaboradores em todo
o Brasil com a parceria da Azul,
onde arrecadaram diversos itens
para o nosso Bazar.

Em parceria com grandes postos
como ESA Gestão de Postos e
Postos Vale +. O Instituto recebeu
doação de combustível para os
trajetos diários, durante o período
entre janeiro a outubro de 2021.

Em parceria com a empresa
Colgate, foi possível entregar
kits de higiene pessoal para
todas as famílias atendidas.
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Benefícios eventuais e campanhas solidárias

Latinas em Sampa
Durante 2021, as integrantes do grupo Latinas realizaram doações
de itens de alimentos que resultaram em cestas básicas em prol
das famílias atendidas, além de doações de ovos de páscoa,
montagem de presentes do Dia das Mães (presentes compostos,
também, por materiais disponíveis no Bazar Heleninha), doações
de brinquedos para o Dia das Crianças e também apoio
indispensável do grupo na Campanha de Sacolinhas de Natal
2021, desde a confecção até a doação direta de sacolinhas com os
itens sugeridos.

Volvo
Desde 2020, o Instituto Heleninha conta com o apoio da Volvo Car,
uma parceria fundamental que vem concedendo suporte emergencial
com empréstimo de 6 carros, em função da COVID-19 no Brasil.
Todos os veículos disponibilizados são utilizados diariamente para o
transporte de crianças e adolescentes em tratamento oncológico.
Além do suporte operacional concedido, no ano de 2021, as Oficinas
do jogo “Eu conto", ação da Volvo em parceria com a Associação Viva
e Deixe Viver, estiveram em nosso rol de atividades híbridas.
Como no segundo semestre de 2021, onde proporcionamos alguns
encontros presenciais no Espaço Social para realização das oficinas
com o apoio de voluntários da Volvo.
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Reflexo dos Apoiadores
Rede de Solidariedade
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Festa Junina/Julina

Leilão Virtual: Vinho do Bem 2021

FIAP - Challenge 2021

Nos meses de Junho e Julho de 2021,
aconteceram ações com tema junino, voltadas
às famílias atendidas: uma interação online
com a temática da data comemorativa. Com
música ao vivo e brincadeiras típicas, além da
entrega de kits de Festa Junina com produtos
YOKI, doados pela empresa General Mills.

Em Julho de 2021 foi realizada a 4a
edição do Leilão Vinho do Bem. Pela
terceira vez, o evento aconteceu de forma
remota devido à Pandemia da COVID-19.

Pelo segundo ano consecutivo, a FIAP apoia
o Instituto Heleninha através dos trabalhos
de seus alunos.

O Instituto Heleninha contou com o apoio
de diversas importadoras, sommeliers e do
empresário Alexandre Corrêa. Foi a edição
online de maior sucesso do Instituto,
batendo os recordes de arrecadação.

As turmas da manhã e da noite elaboraram
seus TCCs seguindo um briefing fornecido
por nós, com o objetivo de trazer novas
visões e propostas para nossas áreas de
atuação. Uma equipe do Heleninha participou
da banca examinadora.
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Pizza do bem - 4ª Edição

Páscoa Solidária

Em parceria com a Pizzaria Camelo, unidades
Morumbi e Moema, realizamos a 4ª edição
do Pizza do Bem em 25 de maio de 2021.

Em abril de 2021, arrecadamos doações dos
apoiadores Porsche, Adega Alentejana,
Pieracciani, Hypera e Amigos Corrente do
Bem, que realizaram doações financeiras e
de ovos de páscoa para nossos atendidos e
seus irmãos.

O evento também aconteceu remotamente
e disponibilizamos vouchers aos doadores,
que poderiam ser utilizados na data do
evento para solicitar uma pizza sem custo
adicional.
Os valores arrecadados foram 100%
revertidos para as atividades do
Instituto Heleninha.
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Bingo Solidário
Em agosto de 2021, realizamos uma edição
online do Bingo do Bem, promovido pelas
apoiadoras Anna Muller e Miriam Smelstein.
O evento aconteceu pela plataforma Zoom,
com diversos prêmios distribuídos entre os
participantes, que compraram suas cartelas
antecipadamente.
Todo o valor arrecadado foi revertido em
prol das ações realizadas pelo Instituto
Heleninha.

Kit Heleninha 2021
Em 2021, o Instituto Heleninha não realizou
seu tradicional Almoço Beneficente de fim de
ano, devido a pandemia de Covid-19.
Esse evento promove uma grande campanha
de arrecadação para o objetivo final do
Instituto. Por isso, criamos o Kit Heleninha
2021, onde produzimos alguns itens
personalizados e os disponibilizamos à
venda para arrecadar fundos em prol do
Instituto Heleninha.

A campanha também foi um sucesso, e
conseguimos arrecadar valores significativos
para dar continuidade em nosso atendimento
diário.
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Live de Lançamento do livro da
cofundadora Tatiana Piccardi

No dia 09 de Dezembro de 2021, foi realizado o lançamento oficial
do livro “A Arte de Narrar Para Sobreviver: Impactos das narrativas
de pacientes e familiares na construção do saber médico - com
foco no contexto da oncologia pediátrica, em São Paulo - SP, Brasil”
da autora e cofundadora do Instituto Heleninha, Tatiana Piccardi.
O lançamento do livro contou com diversos convidados especiais e
de grande importância para o desenvolvimento da obra.
Tatiana, mediou o evento e colheu depoimentos emocionantes de
todos os participantes de sua pesquisa.
Posterior ao lançamento, Tatiana disponibilizou um vídeo
descritivo sobre a criação do livro, curiosidades e alguns pontos
sobre a importância da obra para a construção do saber médico.
O vídeo se encontra disponível no canal do YouTube do Instituto
Heleninha.
www.youtube.com/institutoheleninha
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Transparência
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Receitas:
R$2.228.469 - 100%

Despesas:
R$2.238.789 - 100%

45,0%

25%

Doações de pessoas
físicas e jurídicas

0,6%

5,5%

Outras
receitas

21,7%

19,9%

Receitas de
convênios

Bazar
beneficente

7,3%
Doação de tempo
e serviços: Voluntariado

Atividade fim:
Socioassistencial

Doações em
eventos

Despesas com
voluntariado

1,9%

Eventos

Recursos
humanos

7,2%
8,2%

Serviços de
terceiros

46,8%

10,9%

Infraestrutura
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Diária do Grande ABC
"Não é novidade que alguns famosos
fazem questão de apoiar certas causas e
entidades. Um exemplo disso é a atuação
de celebridades como Eliana, Alexandre
Correa e Cássio Reis na antiga AHPAS
(Associação Helena Piccardi de Andrade
Silva)."

Jornal de Brasília
"O empresário Alexandre Corrêa iniciou as
comemorações do aniversário de 22 anos
do Instituto Heleninha. A instituição, na
qual é embaixador, oferece transporte
para crianças e adolescentes com câncer
fazerem o tratamento em hospitais.
Alexandre enfrentou um câncer no
pescoço em estado de metástase no ano
passado e, desde então, se dedica a ações
beneficentes."

Estrelando- G7
"Nessa quarta-feira, dia 14, Alexandre
Corrêa, marido de Ana Hickmann, praticou
uma boa ação! Ele visitou a ONG AHPAS
(Associação Helena Piccardi de Andrade
Silva) que oferece acesso ao tratamento
oncológico a crianças e adolescentes com
câncer e em situação de vulnerabilidade
social na cidade de São Paulo."
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Youtube- Canal Ana Hickmamn

USP- IFSP

"Oi, pessoal! Como vocês estão?
Vocês já estão acostumados a me ver
como apresentadora, mas no vídeo de
hoje, quem comanda tudo é o Alê! Ele
fez uma visita ao Instituto Heleninha.
Instituição em que é embaixador, e
recebeu uma surpresa maravilhosa
para iniciar as comemorações de 22
anos.
Lá, ele encontrou pessoas incríveis
que, assim como ele, enfrentaram uma
batalha contra o câncer e saíram
vitoriosos."

"Lançamento do livro "A arte de
narrar para sobreviver: impactos das
narrativas de pacientes e familiares
na construção do saber médico –
com foco no contexto da oncologia
pediátrica, em São Paulo-SP, Brasil",
de Tatiana Piccardi, professora e
pesquisadora do IFSP - Câmpus São
Paulo."
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Apoiadores e Patrocinadores
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Patrocinadores

Doadores mensais ou pontuais de impacto

CONFRARIA DO
ROMILDÃO

RCG
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Projetos e Campanhas
Projetos e voluntariado

Fundação telefônica Vivo

DVT 2021 - Dia do Voluntário Telefônica

Healing HandsDay 2021

Projeto Criança Esperança

Projeto Vida em Movimento

Programa Vida em Movimento
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Doação para o FUMCAD
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Apoiadores institucionais

*Até outubro de 2021
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Apoiadores institucionais

*Até outubro de 2021

VERA VALENTE

*Até outubro de 2021
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Apoiadores em eventos e ações
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Considerações finais
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Considerações Finais
O ano de 2021 foi marcado pelo encerramento do mandato de mais uma Diretoria, composta pela segunda vez
consecutiva, por voluntários sem vínculo de parentesco com a Helena ou com as famílias dos fundadores do Instituto.
Desta forma, as considerações finais do relatório deste ano começam com efusivos agradecimentos ao Celso Pinheiro Rodrigues e
demais diretores da gestão 2019-2021.
Ao final deste ano apreciamos um notável crescimento no número de beneficiários. E constatamos ainda a ampliação de importantes
ações, algumas que extrapolam a atividade fim (transportes), como aquelas representadas pelo nosso novo Espaço Social.
Há muito o que comemorar, mas há alguns riscos aos quais precisamos estar atentos, reforçando controles para uma gestão sustentável
que já é a nossa marca registrada!
Seguimos empenhados em garantir nosso legado familiar numa perspectiva de longo prazo. Seja pela consolidação do Fundo Patrimonial
Filantrópico, nos moldes da Lei 13.800 de 2019, seja através de outras opções financeiras, sempre alicerçadas
em estratégias coerentes com nosso propósito. Planos, parcerias e alianças que seguimos incansavelmente considerando e estudando,
desde a fundação deste nosso indispensável trabalho social.
Bem-vinda a nova Diretoria, liderada pela Fernanda Murad Coelho, a quem expressamos – estendendo aos demais diretores – nossa
enorme gratidão por aceitarem o desafio de comandar essa instituição social que nos ensina, nos emociona e renova nossas esperanças a
cada dia em que a ela nos dedicamos. Reforçando, de maneira ímpar, a imensa rede de solidariedade que a oncologia pediátrica brasileira
necessita para o enfrentamento desta verdadeira batalha.
Agradecemos aos patrocinadores, doadores, voluntários e colaboradores pelos esforços empreendidos em 2021, certos de que
anos melhores estão chegando.
Tatiana Piccardi e Luiz Maurício de Andrade Silva

(Pais da Helena e Cofundadores do Instituto Heleninha)
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Convite para ser um transformador social
Formas de apoio:

Você pode se tornar um transformador nos apoiando através de doações.
Ajude o Instituto Heleninha a transportar esperança.

Dados bancários:

AHPAS
Associação Helena Piccardi
de Andrade Silva
CNPJ: 03.873.905/0001-64

Banco Itaú:
341 – Itaú
Ag. 0445
CC. 09697-7

Banco
Bradesco:

237 – Bradesco
Ag. 0450
CC. 123691-1

Chaves PIX
CNPJ: 03.873.905/0001-64
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Créditos
Produção Editorial e Diagramação

Apoio Editorial e Revisão

Diretoria 2021

Conselho Fiscal 2021

• Victor Claro Cabral

• Celso Pinheiro Rodrigues

Presidente

Presidente fiscal

• Agência Quântk

• Diego Deleon Salvino

•Celso Pinheiro Rodrigues

•Henrique Silva Premoli

• Elisangela da Silva Rodrigues

Vice Presidente

Secretário Fiscal

• Fernanda Murad Coelho

•Miguel Simões Martins Caeiro

•Luiz Novaes Cabral

• Jéssica Aline Ferreira Felix

Tesoureira

Conselheiro Efetivo

• Kelly Alves do Carmo

•Ana Paula Maia Cioffi

•Carlos Augusto Curiati Bueno

• Leda Maria Nogueira Bednarski

Secretário

• Lucas Bertissolo de Andrade

•José Hernani Arrym Filho

• Luiz Mauricio de Andrade Silva
• Maria Carolina da Silva Cruz
• Paloma Roque de Oliveira
• Rita de Cássia Mariano
• Tânia Margarida Prado
• Tatiana Piccardi
• Wellington Luiz de França Junior
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Acompanhe nas redes sociais:

CEP: 04620-001, Brooklin, São Paulo/SP

Sede e Espaço Social: Rua Joaquim Nabuco, 47 - 1º andar, sala 12 e 16
Bazar: Rua Joaquim Nabuco, 119 (sobreloja)

www.institutoheleninha.org.br
contato@heleninha.org.br

+55 11 5535.2726
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