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A Agente

Nosso impacto em 2020

Nossa atuação na pandemia

Espaço Girasso e MOVA

Papo Jovem e Delinearte 

Depoimentos

Saúde financeira

Planos futuros

Como ajudar?



Sobre nós
 A história da Associação Metodista Livre Agente teve
início em 1993, a partir do sonho e empenho de um
grupo de pessoas da Igreja Metodista Livre da Saúde
que, preocupados com a realidade social do país,
decidiram assumir a posição de agentes de
transformação na sociedade. A primeira ação foi auxiliar
a reconstrução de uma residência do Jardim São Remo
situado na Zona Oeste de São Paulo que havia
desabado com a chuva. Posteriormente, identificaram
várias necessidades da comunidade, dentre elas a
criação de uma creche e reforço escolar. O número
pessoas atendidas foi aumentando, na medida em que
a instituição foi se profissionalizando e com o
estabelecimento de importantes parcerias. Desde
então, a Agente promove a valorização e
potencialização da vida na comunidade de São Remo 

Nossa missão
  Promover a inclusão social de pessoas desfavorecidas

e/ou em situação de risco pessoal ou social, por meio da
valorização e potencialização da vida do ser humano

 

Como trabalhamos
 Atuamos através de projetos que promovem a
educação (Espaço Girassol, MOVA e Papo Jovem),

cultura (Delinearte e Voz d’Agente), saúde (Agente
Joga) e através de parcerias como nossos parceiros de
longa data o Mesa Brasil e a Pastoral da Criança.
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Você é parte disso!

NOSSO IMPACTO
EM 2020
Relacionado às atividades remotas dos projetos, beneficiados:

67 crianças 30 adultos

Relacionado às cestas básicas

19 toneladas de alimentos, itens de
higiene e limpeza entregues

+900 máscaras produzidas por famílias
da comunidade, compradas pela Agente e
distribuídas na comunidade

+1200 cestas básicas e 804 kits de higiene

900 frascos de álcool gel

+130 FAMÍLIAS BENEFICIADAS
TODOS OS MESES!

2 bolsistas
(Espaço Girassol) (Papo Jovem) (MOVA+Delinearte)



 Assim como outras
comunidades do Brasil a
comunidade de São
Remo foi bastante
afetada pela pandemia
tanto no aspecto sanitário
quanto no econômico.

 

 Buscando a segurança de
todos funcionários e
beneficiados pelos
projetos, as atividades
presenciais foram
suspensas. Mas, através de
chips de celulares
comprados pela Agente,

os educadores
mantiveram o contato
com os alunos e suas
famílias, enviando
atividades para serem
realizadas em casa e
vídeos.

A Agente também
continuou presente na
comunidade trazendo
informação com uma
série de vídeos animados,
disponíveis no nosso canal
do Youtube, chamada

NOSSA
ATUAÇÃO NA
PANDEMIA

At iv idades  remotas ,  v ídeos  e
muito  mais !

"Agente cuidando de
gente” com orientações
sanitárias relevantes para
o contexto da
comunidade. 

Dada a gravidade da
situação da comunidade
nessa pandemia,

realizamos entregas
mensais de cestas
básicas, kits de higiene e
limpeza, além de
doações pontuais de
máscaras e álcool-gel. 
 Assim como, com a
ajuda de nossos parceiros
como a Mesa Brasil,
tivemos a oportunidade
de distribuir ovos de
páscoa, chocolate e
muitas outras coisas
gostosas para criançada!

As informações
detalhadas sobre nosso
financeiro estão
totalmente disponíveis
para download no nosso
site na aba "Sobre Nós"
em "Relatório financeiro
2020".

6

Clique no "play" para ver os vídeos!

https://www.youtube.com/watch?v=dLb4PahLSyA&list=PLUCo8T4-zadQkBj5AcAmHnGw5zBneTVpT




Foi criado um grupo via
WhatsApp para envio de
atividades direcionadas para as
crianças do Espaço Girassol para
que elas terem contato direto
com os educadores. Enviamos
atividades  impressas voltadas
a elas nos dias que foram
entregues as cestas básicas às
famílias. Antes disso, foram
feitos registros/relatórios
individuais de cada educando
do Espaço Girassol,
planejamento e reuniões
pedagógicas para pensar em
estratégias para o cenário atual.

+119 atividades e
vídeos

Criamos um grupo via
WhatsApp para atividades e

contato direto com os alunos.
Tarefas também foram

repassadas de forma impressa
(quinzenalmente) com o
objetivo de atingir maior

número de alunos. Foram
enviadas mais de 34

atividades via grupo de

WhatsApp (2x por semana) e 20
blocos de atividades

impressas durante esse

período para cada aluno

https://www.youtube.com/watch?v=Seu_Tl4MamI
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Continuamos a apoiar
nossas bolsistas
Fabiana e Stephanie,

ambas cursando a
graduação de
pedagogia. Além de
buscar novos
interessados e
candidatos à futuras
bolsas.

As mulheres do Delinearte
ajudaram a confeccionar

alguns jogos para as
atividades do Espaço Griassol.

Além de, através da doação
de tecido à AGENTE, a

AGENTE remunerou 5 pessoas
da comunidade de São Remo

pelo serviço de costura de
aproximadamente 1000

máscaras de proteção que

foram distribuídas na
comunidade





Luciana

A ajuda do Girassol faz muita
diferença para nós. Agradeço os
professores e as atividades que

são feitas, pois não estamos
recebendo atividades da escola

que meu filho estuda.

Agradecimento pela cestas básicas
Video 1 | Video 2

Me abençoou e assim eu pude
também abençoar outras

pessoas - um amigo meu que
é autônomo e faz vitrines e
ficou praticamente sem

trabalho. Ele tem um neto e
uma filha. Pra mim a cesta foi
muito boa e também pude

ajudar esse moço.

Arabela
Recebeu cestas básicas em 2020

Assista a entrevista na
íntegra

Marcela

O Girassol, desde que o meu filho
entrou, não só ele participa, nós
pais participamos também. Sou
grata de coração pelo carinho

com as crianças, atenção e apoio
a todas as famílias, vocês estão

sempre pensando o melhor para
as nossas crianças.

AGENTE em Casa

O projeto está sempre apoiando a
gente, principalmente nesse

momento mais difícil, a
pandemia. Tem atividades para as
crianças... eles adoram os vídeos,
brincam, desenham e estudam e
os professores ajudam sempre. 

Sempre entram em contato
comigo para saber como estamos

e se precisamos de algo. Eu só
tenho a agradecer ao projeto e a

todos por ajudarem a minha
família. 

 Eva

Desde mar/20, nós suspendemos as atividades presenciais e realizamos atividades de forma
remota.  Veja alguns relatos de mães de alunos do Espaço Girassol

 

Assista aos vídeos e veja o quão

importante foram essas ações. 

Clique no link!

https://www.youtube.com/watch?v=yV3njE9NN1Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1To1xFayy6I
https://www.youtube.com/watch?v=IaZTaf_Sy3M
https://www.youtube.com/watch?v=yV3njE9NN1Q&t=1s


Projetos

Cestas básicas *

Despesas administrativas**

*Custo excepcional devido a pandemia

** Incluem salários e encargos, manutenção do

imóvel, depreciação, serviços contábeis e outros

(maiores informações disponíveis no relatório

completo no site)
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Doações por pessoas

Eventos

Organizações privadas

Prefeitura de São Paulo

Nota Fiscal Paulista

Outras receitas operacionais*
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ONDE APLICAMOS
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SAÚDE FINANCEIRA
 

2018

2019

2020

481,309

710,944

706,153

CAIXA ACUMULADO
NOSSA RESERVA PARA NOSSO PLANO "AGENTE 2030"

Veja o relatório financeiro anual  completo e detalhado no nosso site

TEMOS UM INCRÍVEL PLANO

PARA UTILIZAR ESSES

RECURSOS E VOCÊ PODE NOS

AJUDAR!

 
SALDO NO BANCO AO LONGO DOS ANOS

 
DISTRIBUIÇÃO DO USO DOS RECURSOS

 
FONTES DE RECEITAS

*Aplicações financeiras



Vamos reformar
nosso prédio para...

Faremos uma grande reforma

para melhorar e ampliar os

espaços que temos hoje

pensando tanto nos projetos

atuais como futuros

...alcançar
mais pessoas...
Queremos aumentar de

250 para 450 o número de

pessoas beneficiadas por

meio dos nossos projetos

O
nosso
plano:

...e de forma
mais profunda
Queremos acompanhar as

pessoas por mais tempo e

com mais serviços de apoio



 Elaboramos o nosso plano chamado "AGENTE 2030". Onde queremos
ampliar a faixa etária abrangida pelos projetos, acompanhando de forma
mais próxima as crianças e adolescentes dos 7 aos 21 anos. E também,
aprofundar os projetos aumentando ainda mais nosso impacto, alcançando
direta e indiretamente em torno de 20% de toda comunidade. E o
primeiro passo é a reforma de nossa sede para podermos atender um
maior número de pessoas e com melhor qualidade. E para isso contamos
com sua ajuda para alçancar esse objetivo! 

NOSSOS PLANOS
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Como ajudar? Doe sua nota fiscal!

Cadastre a doação automática
das suas notas fiscais paulistas

(NFP) para a AGENTE

Chame seus amigos e

família para doar também

É simples. Não custa nada para você e ajuda muito a AGENTE!

Você só precisa dos seus dedos!

Acesse / crie sua conta no

site da Receita da Fazenda
Estadual (link abaixo). 

 

https://www.nfp.fazenda.sp.
gov.br/login.aspx

 

O bs: A doação da NFP pode

ser feita pelo aplicativo da
Receita.

Clique em Pesquisar e digite

nosso CNPJ

04.955.194/0001-30
 

Clique em Pesquisar
novamente

 

Confirme os dados e clique
em Voltar

 

Confira os dados
novamente e clique em

Confirmar Doação
Automática.

 

Obs: Você pode parar a
doação a qualquer

momento

No site, clique em
Entidades e depois em

Doação de cupons com
CPF (automático).

--------

No aplicativo, clique em
Doação Cupom com

CPF.

Mostramos o passo-a-passo com fotos no site
 www.doesuanota.org.br

4 passos para doar a NFP

R$ 24,90 gastos no

geraram R$ 142,82 para a

Fonte: Relatorio da Nota Fiscal Paulista 

R$ 13,90 gastos no

geraram R$ 265,30 para a

Fonte: Relatorio da Nota Fiscal Paulista

Seu próximo delivery, 

supermercado ou

qualquer outro gasto pode

gerar até

R$ 265,30 para a AGENTE

Fonte: Site da Receita da Fazenda do
Estado de São Palo (clique aqui)

CPF na
nota?

Sim,
sempre!

https://bit.ly/3cEI6iN
https://bit.ly/3cEI6iN
https://bit.ly/3cEI6iN
https://bit.ly/3cEI6iN
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx
https://www.doesuanota.org.br/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Como-%C3%A9-feito-o-c%C3%A1lculo-do-cr%C3%A9dito.aspx


#AGENTEJUNTOS #AGENTESDETRANSFORMAÇÃO

www.agente.org.br /instaagente /curta.agente /comunicacaoagente comunicacao@agente.org.br

Para mais informações visite nossas redes ou fale conosco!

https://www.facebook.com/curta.agente/
https://www.instagram.com/instaagente/
https://youtube.com/comunicacaoagente
https://agente.org.br/
http://agente.org.br/
https://www.instagram.com/instaagente/
https://www.facebook.com/curta.agente/
https://youtube.com/comunicacaoagente

