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Sobre a Agente
 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, preocupadas 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 que havia

desabado com as chuvas, no Jardim São Remo,

Zona Oeste da cidade de São Paulo. Posteriormente,

identificaram várias necessidades da comunidade,

dentre elas a criação de uma creche e reforço

escolar. O número de 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 por meio de projetos que promovem a

educação (Espaço Girassol, MOVA e Papo Jovem),

cultura (Delinearte e Voz d’Agente), saúde (Agente

Joga) e com parceiros de longa data como o Mesa

Brasil (Sesc Osasco), Missão Aliança a Pastoral da

Criança e nossos fiéis padrinhos.





Você é parte disso!

NOSSO IMPACTO
EM 2021
Beneficiados pelos projetos permanentes

67 crianças 3 bolsistas

Beneficiados pelas ações emergenciais

Alimentos entregues a 150 famílias
em 3 ocasiões pontuais em
colaboração com nossos parceiros

577 cestas básicas e kits de higiene

150 FAMÍLIAS BENEFICIADAS DE
DIVERSAS FORMAS O ANO TODO!

 30 adultos

10.300 ovos entregues a 150 famílias 

Projeto de Apoio Às Famílias -  vale
alimentação (R$ 120) para 50
famílias por 5 meses

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





ATIVIDADES
PRESENCIAIS !!!

No segundo semestre foi

possível o retorno de

algumas atividades

presenciais, com público

reduzido e seguindo

todos os protocolos

sanitários para

prevenção da COVID-19

NOSSA ATUAÇÃO
EM 2021

A PANDEMIA CONTINUA,
MAS A AGENTE SEGUE
TRABALHANDO!

  

Parcerias novas, projetos novos, retorno presencial
e muito mais!
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  Apesar de mantermos suspensas as atividades e alguns projetos como o Agente Joga e o
Voz d´Agente, desenvolvemos novas abordagens para o atendimento das crianças do Espaço
Girassol. Tudo graças aos aprendizados construídos em 2020 e ao diálogo constante da
equipe com a comunidade.
  Além disso, foi um ano de novidades! Fomos certificados por uma organização reconhecida
internacionalmente e dois novos projetos foram desenvolvidos: "Programa de Apoio as
Famílias" e a "Escola de Música e Cidadania".  Isso e muito mais vocês podem conferir com
mais detalhes nas páginas a seguir.  E, buscando ser cada vez mais transparentes, também
disponibilizamos nosso relatório financeiro completo para download.

  Começamos 2021 com a expectativa do retorno às
atividades presenciais. No entanto, com o agravamento
da pandemia, decidimos continuar com o atendimento
remoto. Tivemos muitos desafios, mas tentamos
aprimorar nossas ações a cada tentativa, com o
objetivo de atender as famílias da melhor maneira
possível, neste contexto.
  Graças a colaboração de nossos parceiros, madrinhas
e padrinhos conseguimos continuar fornecendo cestas
básicas, kits de limpeza e higiene aos beneficiados
pelos projetos. 

Clique aqui e confira nosso relatório financeiro de 2021, também disponível em nosso site para download

https://agente-static.s3.amazonaws.com/media/Relat%C3%B3rio_financeiro_2021.pdf
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://agente-static.s3.amazonaws.com/media/Relat%C3%B3rio_financeiro_2021.pdf
https://agente-static.s3.amazonaws.com/media/Relat%C3%B3rio_financeiro_2021.pdf
https://agente-static.s3.amazonaws.com/media/Relat%C3%B3rio_financeiro_2021.pdf


CRIAMOS O SITE "DOE SUA NOTA"

GENTE NOVA CHEGANDO NA AGENTE

  Como parte de nossos planos futuros, temos reestruturado nossa equipe,

buscando pessoas qualificadas que possam contribuir com nossos projetos e

nos auxiliem no desenvolvimento e monitoramento das nossas ações. Assim,

neste ano, demos as boas-vindas ao Elbio Miyahira (coordenador geral) e Vânia

Sena (coordenadora pedagógica) que nesse tempo já nos ajudaram a

melhorar!

Novidades

Vânia SenaÉlbio Miyahira

Para engajar mais pessoas e termos

mais colaboradores, criamos um site

com fotos, vídeos, passo-a-passo e as

dúvidas mais frequentes sobre a doação

da Nota Fiscal Paulista, mostrando o

quão rápido e simples é o processo de

doação. O site ficou muito bonito!

 www.doesuanota.org.br

COLABORAÇÃO COM A "AGÊNCIA DO BEM"

  Nos últimos meses do ano, com o retorno de algumas atividades presenciais

(seguindo os protolocos de segurança), foi possível que a Agente fornecesse o

espaço físico para que a Agência do Bem continuasse seu projeto "Escola de

Música e Cidadania" de aulas de violino e viola na comunidade de São Remo.

Mais detalhes ao longo do relatório.
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Clique aqui

http://www.doesuanota.org.br/
http://www.doesuanota.org.br/
http://www.doesuanota.org.br/


Comunicação: 11 / 12

FOMOS
CERTIFICADOS!

  A AGENTE foi aprovada no processo de avaliação dos

princípios internacionais de Boas Práticas em Transparência
e Gestão da Phomenta, a primeira e única certificadora

brasileira a fazer parte do ICFO (International Committee on

Fundraising Organizations).

  A certificação avalia 6 princípios e nossa pontuação foi de 94%

Governança: 9 / 13

Jurídico: 6 / 6

Financeiro: 12 / 13

Potencial de Impacto: 8 / 9

Transparência: 9 / 9

Para mais informações sobre a Phomenta, clique aqui e confira nosso post no instagram com mais detalhes

https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/




O MOVA seguiu com as atividades

remotas iniciadas no ano passado,

entregando atividades impressas
e, em alguns momentos, se

reunindo de maneira online.

 

Mas, assim como o Espaço Girassol,

com a melhora no cenário da

pandemia foi possível o retorno a

algumas atividades e oficinas
presenciais no segundo semestre!

Confira em nosso vídeo de

retrospectiva de 2021 no link abaixo! 

Retrospectiva MOVA  

   No primeiro semestre, atuamos

com atividades remotas em formato

semelhante ao ano passado

(postagens duas vezes por semana
no grupo de Whatsapp). Depois,

substituímos as postagens por

atividades impressas e encontros
síncronos ("lives") com as crianças,

duas vezes por mês.

  No mês de outubro, com a melhora

no cenário da pandemia, começamos

o retorno gradual das atividades
presenciais. Com muita alegria, mas

ainda com os cuidados necessários,

para não ocuparmos o espaço em

sua totalidade, as crianças

participaram do projeto em grupos

alterados, duas vezes por semana.

O Espaço Girassol com crianças
aprendendo e se divertindo, como deve

ser!!!

Empréstimo de livros para os
alunos do Espaço Girassol 

Clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=vD2SHKRyN1A
https://www.youtube.com/watch?v=vD2SHKRyN1A
https://www.youtube.com/watch?v=vD2SHKRyN1A
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Clique aqui e confira nosso post no instagram sobre a Canjica do Delinearte

Stephanie

Clayton

Continuamos apoiando nossas

futuras pedagogas que

completaram mais 1 ano de

sua graduação. Além delas,

tivemos a grande alegria de

apoiar o Clayton em seus

estudos no cursinho pré-

vestibular Etapa. Seu objetivo é

ingressar em uma

universidade. Neste ano ele

passou para a segunda fase dos

vestibulares mas, infelizmente,  

não foi aprovado. No entanto,

continuará tentando em 2022

e contará com nosso apoio.

Assim como nos outros projetos, o

Delinearte foi bastante afetado

pela pandemia. No primeiro

semestre o grupo continuou

mantendo contato por Whatsapp

compartilhando e fazendo
algumas atividades juntas como,

por exemplo, receitas de festa

junina. Algumas tão gostosas que

renderam até uma receita "oficial"

com fotos das obras-primas das

integrantes do Delinearte. 

No segundo semestre foi possível

fazer um encontro presencial
muito aguardado, aproveitando

também para fazer a distribuição
de materiais de artesanato

presentes na sede da Agente.  

Fabiana

https://www.instagram.com/p/COYxEBKDSDY/
https://www.instagram.com/p/CRr1EU6tGr9/
https://www.instagram.com/p/CRr1EU6tGr9/


Depoimento das
famílias benecificadas

Mães Solo na prática!

Programa dePrograma dePrograma de
Apoio as FamíliasApoio as FamíliasApoio as Famílias

  Em parceria com a Missão Aliança,

desenvolvemos o projeto de apoio às

famílias. A iniciativa tinha como objetivo

fornecer vales alimentação por alguns

meses para a compra de mantimentos por

famílias em que a mãe era a única

responsável por cuidar e prover o sustento

de seus filhos.

  Graças a doações de nossos padrinhos e

madrinhas, conseguimos não só estender a

quantidade de meses desse auxílio como

também ampliamos o número de famílias

atendidas. 

  Ao todo 50 famílias cujas mães criam seus

filhos sozinhas e/ou famílias sem renda

receberam 5 parcelas de 120
reais em seus cartões de vale

alimentação.

 

  Neste ano, firmamos uma nova parceria

com a ONG "Agência do Bem" para a

realização do projeto "Escola de Música e

Cidadania". 

Eles estão presentes em mais de 30

comunidades no país, com

aproximadamente 15 mil beneficiados.

No projeto, a música é a ferramenta para o

desenvolvimento social de crianças e jovens,

que têm a oportunidade de ter aulas

semanais gratuitas para aprender a tocar

diversos instrumentos.

Com essa parceria, oferecemos aulas de
violino, viola e violoncelo na Agente!  E

tem mais! Os alunos podem pegar

emprestados os instrumentos para praticar

em suas casas..

Visite o site da Agência do Bem

Visite o site da EMC

Cliqu
e aqui

Clique aquiAula de violino 
Clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=xUFhgfRuD5U
https://www.youtube.com/watch?v=xUFhgfRuD5U
https://www.youtube.com/watch?v=7G0xdCPOEfE
https://www.youtube.com/watch?v=7G0xdCPOEfE
https://www.agenciadobem.org.br/
http://musicaecidadania.org.br/
http://musicaecidadania.org.br/
https://www.instagram.com/reel/CUgIVobgIcV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=vD2SHKRyN1A
https://www.instagram.com/reel/CUgIVobgIcV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CUgIVobgIcV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CUgIVobgIcV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CUgIVobgIcV/?utm_source=ig_web_copy_link




Sueli - aluna do MOVA

Agradecimento pela cestas básicas

Eduardo - aluno do Agente JOGA

Edja- mãe de aluno do Espaço

Girassol

 

Esse projeto fez toda a diferença na minha vida e na vida da minha família. Foi como se fosse uma luz no
fim do túnel. A pandemia afetou a todos nós e o emprego ficou difícil. Confesso que temi a falta de comida
no prato. Mas graças a Deus e a vocês estamos conseguindo segurar as pontas.

Marivalda

[...] essa ajuda veio em um momento muito difícil; eu e meu marido desempregados e passando muito
aperto; mas como Deus é maravilhoso e colocou vocês para estar nos ajudando... eu só tenho a agradecer
eternamente a vocês.

Francista

... nosso coração se alegra com as famílias 
que conseguimos ajudar!

 Video 2 Video 1  |

Muito obrigado a você que doou.
Saiba que está ajudando muita

gente esse projeto aqui. Ele ajuda
muita criança, então você está

ajudando muito. Só te agradeço,
de coração.

Essa ajuda que vem para nós é
muito importante. A gente ganha

pouco, né? Aí não está dando
para se alimentar muito, e essa

ajuda que vem é abençoada.

É gratificante, porque tem
ajudado muito. Nesse momento

que estamos vivendo, muita
gente desempregada, então é

uma enorme gratificação para a
gente. Recebemos de coração

aberto e agradeçemos muito. Eu
simplesmente  agradeço muito

de coração. Principalmente
quando é os doces, né Gui? [Olha
para o filho ao lado] Haha... Mas

muito obrigado mesmo.

Confira os vídeos que gravamos com alguns relatos de alunos e familiares de
alunos dos projetos  (É só clicar em "Vídeo"!)

Transformando e sendo transformados

  Meu sentimento de ajudar na entrega das cestas? É um sentimento que estou fazendo a minha parte para
ajudar. Ajudar as pessoas da comunidade onde eu moro, da comunidade onde eu trabalho. Um sentimento
de gratidão, de compartilhamento.

Caetano - Educador do Espaço Girassol

Clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=o0tFHNcOKJ0&t
https://www.youtube.com/watch?v=o0tFHNcOKJ0&t
https://www.youtube.com/watch?v=lQRHk4HU690
https://www.youtube.com/watch?v=lQRHk4HU690
https://www.youtube.com/watch?v=lQRHk4HU690
https://www.youtube.com/watch?v=lQRHk4HU690




Projetos
Cestas básicas*
Despesas administrativas

*Custo excepcional devido a pandemia

43,3%
12%
44,8% 46%

2018 2019 2020 2021

1.000.000 

750.000 

500.000 

250.000 

0 

Nota Fiscal Paulista
Doações por pessoas
Organizações privadas
Outras receitas operacionais*
Prefeitura de São Paulo
Eventos**

38,5%
31,5 %
18,9 %
7,6%
3,5 %
0%

ONDE APLICAMOS
 

2018
2019
2020
2021

481,309
710,944
706,153
811,192

CAIXA ACUMULADO
NOSSA RESERVA PARA NOSSO PLANO "AGENTE 2030"

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

*Doações para projetos específicos como Papo Jovem ou Programa
de Apoio as Famílias, trabalho voluntário e aplicações financeiras.
** Não foram realizados eventos devido a pandemia

SAÚDE FINANCEIRA
 Acesse o relatório financeiro anual  completo e detalhado no nosso site

38,5%
31,5%

18,9%

3,5%

7,6%

44,8%

12%

43,3%

 
FONTES DE RECEITAS



  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 e oferecer
novos serviços, alcançando direta ou indiretamente em torno de 20% de toda
comunidade. E o primeiro passo é a reforma do nosso prédio para

podermos atender um maior número de pessoas e com melhor qualidade.

Contamos com sua ajuda para alcançar esse objetivo! 

"AGENTE 2030"

1 1

Reformar
nosso prédio

Quase dobrar
o nº pessoas
atendidas

Ter especialistas 
(ex. assistentes sociais,
psicólogos etc)



  Este projeto tem um pouco dos sonhos de cada grupo (pais, crianças, diretoria
etc.) que faz da Agente o que ela é hoje e pretende ser no futuro. 

  Será um espaço com ambientes flexíveis e também estruturas preparadas para
expansões futuras de projetos e tipos de serviços que pretendemos oferecer para
a comunidade.

  Compartilhamos com você também este sonho e o projeto. Confira!

PROJETO EXECUTIVO
  Concluímos o projeto executivo da reforma do nosso prédio! Nesse processo,

contamos com o trabalho da equipe do Ateliê Urbano a quem agradecemos
pelo apoio e atenção!

Piso superior



PROJETO EXECUTIVO

Piso térreo

Piso inferior



Espaço voltado para o Delinearte

Banheiro para pessoas com deficiência

Estrutura para instalação futura de

elevador (visando o atendimento de

pessoas com restrição de mobilidade)

Estrutura preparada para futura

ampliação, com a construção de mais

um andar

Sala de atendimento

A reforma incluirá

Construção de mais salas

Criação de Espaço Jovem
Sala de informática

Otimização do refeitório e cozinha

Espaço multiuso no piso superior

Espaço a céu aberto c/ churrasqueira

Renovação da fachada

Biblioteca (futuramente comunitária)



QUASE LÁ
ESTAMOS

150

300

450

600

750

900

1160

*Valores em milhar

VOCÊ PODE NOS AJUDAR A REALIZAR
ESTE SONHO!

Para                                                                                      
visite nosso site:                                                          (mais detalhes nas próximas paginas) 

DOAR SEM GASTAR NENHUM REAL
 www.doesuanota.org.br

Para doar ou conhecer mais do projeto visite nosso site:  www.agente.org.br

#agentejuntos #agentesdetransformação

Antes da reforma Depois da reforma

Antes da reforma
Depois da reforma

Antes da reforma Depois da reforma

Depois da reforma

Antes da reforma Depois da reforma

https://www.doesuanota.org.br/
https://agente.org.br/
https://agente.org.br/




Tempo para alcançar a meta
Análise de cenários em função do volume de doações e nº doadores da NFP

150

300

450

600

750

900

1200

*Valores em milhares

Se conseguirmos
em doações:

R$ 100 mil

R$ 200 mil

R$ 300 mil

+ 100   
 NFP 

+ 200   
 NFP 

2 anos

1 ano e 5
meses

10 meses

1 ano

9 meses

5 meses

Quanto tempo levaríamos para alcançar a meta?

+ 300   
 NFP 

8 meses

6 meses

4 meses

+ 50   
 NFP 

3 anos e
11 meses

2 anos e
10 meses

1 anos e
8 meses

R$ 50 mil 2 anos e
3 meses

1 ano e 2
meses

9 meses4 anos e
6 meses

Em 2021, conseguimos +90
doadores de Nota Fiscal
Paulista (NFP), +89% em
comparação com 2020

Em dez/21, alcançamos 
191 doadores sendo 161 plenos

Entre abril e junho, visitamos
27 grupos de pessoas
interessadas na Agente

Nesse período, +75 pessoas
passaram a doar sendo 68
plenos

Evolução 2017-2021

Evolução 2021

Novos agentes de transformação

Você pode nos ajudar a atingir a meta sem gastar nada!



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!

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!

Como ajudar? Doe sua nota fiscal!

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! 

Basta clicar nos logos abaixo

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

