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MENSAGEM
DA PRESIDENTE

QUERIDOS AMIGOS, PARCEIROS E COLABORADORES,
MAIS UMA VEZ TENHO A GRANDE SATISFAÇÃO DE
PODER APRESENTAR OS RESULTADOS DO TRABALHO
DA AMÉRICAS AMIGAS COM O NOSSO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2016.
O que vocês verão a seguir é um
compilado de tudo que realizamos
e conquistamos ao longo do último
ano, em mais um período de
trabalho. Ao completarmos oito
anos de atividade e com muito mais
experiência do que tínhamos no
começo, lutamos diariamente para
levar a nossa causa adiante e honrar
o nosso compromisso de reduzir a
mortalidade por câncer de mama no
Brasil.
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Francisca de Paula Harley

No meio do caminho encontramos
muitos desafios, com um ano
difícil para o nosso País e,
consequentemente, também para
todos que colaboram com a nossa
luta. Mesmo assim, conseguimos
atingir resultados inspiradores,
com muitos projetos que saíram do
papel e foram alcançar diferentes
regiões do Brasil. Novos parceiros
se uniram às nossas iniciativas por
acreditarem na relevância da nossa
causa e por levarmos a possibilidade
do exame de mamografia a centenas
de mulheres.
Em 2016 também tivemos uma
edição memorável do tradicional
Outubro Rosa, com diferentes ações
que se tornam mais robustas a cada
ano e são sempre pensadas detalhe
por detalhe para cada mulher
receber o carinho e a dedicação do
nosso trabalho. Ao todo foram mais
de 80 organizações e instituições
que contribuíram com a viabilização
das iniciativas, que impactaram
cerca de 100 milhões de brasileiros.

Também não poderia deixar
de mencionar os números que
alcançamos esse ano e que
merecem grande destaque: a marca
de mais de 600 mil exames de
mamografias oferecidas a partir dos
equipamentos doados pela Américas
Amigas às 23 instituições de saúde
espalhadas pelo Brasil. Deste
total, 100 exames foram realizados
em 2016. Além disso, também
conquistamos um segundo marco
importante em nossa história: mais
de 19 mil horas de treinamento e
capacitação para profissionais de
saúde de 12 estados brasileiros.
Sem dúvida, esse ano nos mostrou
que seguimos no caminho certo e
que ainda temos muito a percorrer,
mas que jamais devemos desistir
de lutar por tantas mulheres que
dependem de nossas iniciativas para
ter uma chance à vida.
Seguimos acreditando que podemos
fazer a diferença e, com muita
responsabilidade e brilho nos
olhos, ainda poderemos chegar a
muitas outras mulheres que ainda
não foram impactadas pelo nosso
trabalho.
Em nome de toda a equipe da
Américas Amigas deixo aqui o nosso
imenso muito obrigada.
Com amor,
Francisca de Paula Harley
Presidente de 2009 a 2016

QUEM
SOMOS

FUNDADA EM 2009, A AMÉRICAS AMIGAS É UMA
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE TRABALHA
PARA A DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE
MAMA, BENEFICIANDO PRINCIPALMENTE MULHERES
DE BAIXA RENDA.

Fundadoras da Américas Amigas

Desde sua fundação até o
presente, a Américas Amigas já
doou 23 mamógrafos. Graças a
esses equipamentos, mais de
600 mil mamografias já foram
realizadas pelas instituições de
saúde beneficiadas pelo Programa
Américas Amigas de Doação de
Equipamentos.

de mamografia de instituições
públicas e filantrópicas do país.

Além disso, por meio do seu
Programa de Treinamento
e Capacitação, a Associação
ofereceu mais de 19 mil horas de
aperfeiçoamento para profissionais

Com suas ações de conscientização,
a Américas Amigas leva informações
sobre o câncer de mama e a
importância de sua detecção
precoce.

Por meio de seu Programa de
Doação de Exames, a Instituição
tem possibilitado a detecção e
diagnóstico precoce da doença a
brasileiras com difícil acesso ao
exame.

PROJETOS

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2016
CURSOS DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS

Capacitação e Treinamento para
profissionais de instituições
beneficiárias da Américas Amigas
– Projeto PRONON / SIPAR nº
25000.069698/2015-01
Beneficiário:
Associação Petrolinense de Amparo
à Maternidade e à Infância (APAMI) Petrolina/PE
Beneficiário:
Ambulatório de Especialidades Dr.
Joracy Cruz – Suzano/SP
Beneficiário:
Centro Avançado em Oncologia (CECAN/
CEO) - Natal/RN
Beneficiário:
Hospital Santo Antônio – Blumenau/SC
Beneficiário:
Hospital Central da Polícia Militar – Rio
De Janeiro/RJ

Capacitação e Treinamento para
profissionais de instituições públicas e
filantrópicas do Ceará
Beneficiário:
Grupo de Educação e Estudos
Oncológicos (GEEON) – Fortaleza/CE
Beneficiário:
Hospital Municipal Dr. João Elísio de
Holanda – Maracanaú/CE
Beneficiário:
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns
Neumann – Fortaleza/CE
Beneficiário:
Instituto Praxis de Educação Cultural e
Ação Social - Fortaleza/CE
Beneficiário:
Associação Fundo de Incentivo à
Pesquisa (AFIP) – São Paulo/SP

Beneficiário:
Hospital Santa Marcelina – São Paulo/
SP
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Beneficiário:
Hospital Barão de Lucena – Recife/PE
Beneficiário:
Navio Hospitalar Dr. Montenegro –
Manaus/AM

Grupo IX: Alunos e Professores dos Cursos de Reciclagem
do Técnico em Mamografia; Gerência em Prevenção do
Câncer de Mama com Ênfase em Qualidade e Controle de
Qualidade Clínico em Mamografia.

Grupo X: Reciclagem do Técnico em Mamografia

Reciclagem do Técnico em Mamografia e Gerência
em Prevenção do Câncer de Mama com Ênfase em
Qualidade

PROJETOS

Beneficiário: Unidade Mista de Urucará
– Urucará/AM
Beneficiário: Hospital Regional José
Mendes – Itacoatiara/AM
Beneficiário: Unidade Hospitalar de
Novo Airão – Novo Airão/AM
Beneficiário: Unidade Mista de Apuí/
Hospital Eduardo Braga – Apuí/AM
Beneficiário: Hospital Regional Dr.
Odair Carlos Geraldo – Coari/AM
Beneficiário: Unidade Mista de
Iranduba/Hospital Hilda Freire “Dona
Cabocla” – Iranduba/AM
Beneficiário: Hospital Delphina Aziz –
Silves/AM
Grupo X: Controle de Qualidade Clínico em Mamografia
(Fortaleza – CE)

Beneficiário: Hospital Raimunda
Francisca Dineli Da Silva – Maués/AM

Capacitação e Treinamento para
profissionais de instituições públicas e
filantrópicas do Amazonas
Patrocinios: Roche Farma Brasil e The
Resource Foundation (TRF)
Beneficiário: Hospital Geral de
Manacapuru – Manacapuru/AM
Beneficiário: Fundação Centro de
Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas (FCECON) – Manaus/AM
Beneficiário: Unidade Mista de Barcelos
– Barcelos/AM
Beneficiário: Unidade Mista de Autazes
– Autazes/AM
Beneficiário: Hospital Geral Eraldo
Neves Falcão (HGENF) – Presidente
Figueiredo/AM

Grupo XI: Reciclagem do Técnico em Mamografia

PROJETOS - OUTUBRO ROSA

OUTUBRO É O PRINCIPAL MÊS DO ANO PARA A
AMÉRICAS AMIGAS JÁ QUE É CONHECIDO
GLOBALMENTE COMO O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE O CÂNCER DE MAMA.
É justamente nesse período que concentramos nossas ações com o intuito de
impactar um maior número de mulheres.
Em 2016 ampliamos projetos que foram realizados em anos anteriores, além
de viabilizar novas ações e parcerias que fizeram o sucesso de nossas campanhas, entre as quais:

AFA-LDC-30946-010-An.Simples_AméricasAmigas_202x266

Transforme um
#olhardobem
em uma ação do bem.

A Margarida Alcantara fez o exame de mamografia com a ajuda da campanha de 2015.
Postar uma foto com óculos rosa é só uma das maneiras de contribuir neste Outubro Rosa. Você também
pode fazer a sua doação no site e ajudar milhares de mulheres a fazerem o exame de mamografia.
Acesse americasamigas.org.br e faça parte da nossa campanha.

Hortência cedeu os seus direitos de imagem para ajudar a campanha.
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CAMPANHA OLHAR DO BEM:
em sua segunda edição, a
Campanha Olhar do Bem 2016
convidou o público a voltar
os olhos para a importância
da mamografia e contou com
a participação de artistas,
celebridades e influenciadores,
entre os quais a ex-atleta
Hortência, as apresentadoras
Daniela Albuquerque e Sabrina
Sato e as influenciadoras
Camila Coutinho, Luciana e
Marcella Tranchesi, Helena
Bordon e Thássia Naves, que
compartilharam fotos aderindo
à Campanha e convidando
seus seguidores a realizarem
doações para contribuir com a
causa da Américas Amigas.

CAMPANHA MARQUE ESSE GOL:
em parceria com a Federação
Paulista de Futebol, o grupo
Meninas de Peito e vários outros
parceiros, a segunda edição do
Marque esse Gol, viabilizou 777
mamografias gratuitas realizadas
na Unidade Móvel do Hospital do
Câncer de Patrocínio Dr. José
Figueiredo, cujo mamógrafo foi
doado pela Américas Amigas.
Durante o mês de outubro essa
unidade esteve em São Paulo
e doou exames nos estádios de
futebol do Morumbi, Allianz Parque,
Vila Belmiro, Santa Cruz, Moisés
Lucarelli e José Liberatti além da
empresa Firmenich, localizada na
cidade de Cotia/SP.

CAMPANHA CONECTADAS SOMOS MAIS FORTES: Websérie de 4
episódios realizada em parceria com a VIVO, com depoimentos de
mulheres que enfrentam o câncer de mama.

PROJETOS - OUTUBRO ROSA
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DIA DA BELEZA: em parceria com
a rede de salões Jacques Janine, a
Américas Amigas ofereceu um dia
especial para pacientes em tratamento
de câncer de mama, que incluiu corte
e escova para cabelos e perucas, além
de esmaltação de unhas. As convidadas
também receberam aulas de auto
maquiagem oferecidas pela The Esteé
Lauder e bateram um papo divertido e
esclarecedor com a sexóloga Nathália
Zienkiewicz.

#PAPODOBEM: em evento
realizado em parceria com o
Outlet Lingerie e Suplicy Cafés,
a Américas Amigas reuniu a
apresentadora Ticiane Pinheiro,
a influenciadora Flávia Flores
e o médico cirurgião plástico
Marcelo Olivan em um
debate sobre importância da
autoestima no tratamento e nos
relacionamentos de mulheres
com câncer de mama. Durante
o encontro, seguidores
interagiram colocando dúvidas
e questionamentos sobre
câncer de mama.

#VOEROSAGOL: parceria com a companhia aérea Gol, a campanha
viabilizou a doação de 100 passagens aéreas para pacientes com
câncer de mama que necessitam viajar para centros especializados de
tratamento em todo Brasil. A ação também impactou passageiros dos
voos com informações sobre a campanha e o câncer de mama.

#COMPARTILHEECUIDE:
em parceria com a rede de
laboratórios DASA, a Américas
Amigas realizou a doação de
800 exames de mamografias
para mulheres de baixa renda
nos Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro durante os meses
de outubro e novembro. Em
São Paulo os exames foram
realizados no laboratório
Delboni Auriemo e no Rio de
Janeiro nos laboratórios Sérgio
Franco e Clínica de Diagnóstico
por Imagem (CDPI).

OUTUBRO ROSA IGUATEMI:
Parceria com 11 shoppings do grupo
Iguatemi, com adesão de lojistas,
iluminação de fachadas, comunicação interna e externa, decoração
dos shoppings e arrecadação de
valores por meio da ação “Estacionou Doou”. Durante a ação, no mês
de outubro, 4 shoppings do grupo
Iguatemi (Iguatemi SP, Iguatemi JK,
Market Place e Iguatemi Alphaville),
doaram um dia dos valores arrecadados nos estacionamentos para
colaborar com os programas da
Américas Amigas.

Parcerias com PayPal:
a Américas Amigas também se
uniu ao PayPal, que via Uber, Ingresso.com e Passarela, levantou recursos para a ONG.

CAMPANHA PINTANDO O VALE
DE ROSA: em parceria com a
ONG Orienta Vida a Américas
Amigas viabilizou a doação de
500 mamografias para mulheres
de municípios carentes da região
de Potim no Vale do Paraíba.
Todas essas ações engrandeceram a campanha e levaram a
mensagem da importância da
detecção precoce do câncer de
mama para salvar vidas.

DEPOIMENTOS

“A cada 36 minutos, uma mulher é vítima de câncer de mama
no Brasil. Para colaborar com a diminuição desse quadro,
o PayPal Brasil se engajou com quem faz um trabalho sério
na prevenção à doença. É o caso da Américas Amigas, que
possui iniciativas inovadoras e inspiradoras em prol da
redução dos índices de mortalidade por câncer de mama no
País. Nosso papel é incentivar a sociedade e o ecossistema
PayPal a se engajar à causa e a doar para a instituição.
Parabéns à Américas Amigas pela atuação protagonista
nesse cenário.”
Mario Mello, diretor geral do PayPal para a América Latina

“Desde 1992, a campanha da Estée Lauder Companies tem
trabalhado, globalmente, para conscientizar sobre o câncer
de mama, através do apoio à educação e à pesquisa medica.
Trabalhamos com mais de 60 organizações em mais de 70
países e aqui no Brasil apoiamos o trabalho da Américas
Amigas. Quando conhecemos a Mrs. Barbara Sobel nos
encantamos com a sua determinação e com projeto da ONG
em levar exames de mamografia de alta qualidade para
comunidades carentes. ”
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Maria Laura Santos Tarnow, gerente geral da
Estée Lauder Companies Brasil

“Me sinto honrada sempre que participo de alguma ação
da Américas Amigas. Meu testemunho foi sempre de um
trabalho responsável e de enorme valor. A ONG realmente
está empenhada no resultado final do seu projeto. Com uma
visão diferenciada, percebeu que não adiantaria apenas doar os
mamógrafos, mas que teriam também que acompanhar e dar
apoio aos serviços. Também reconheceram a importância do
investimento na qualidade e capacitação dos profissionais. Enfim,
um trabalho maravilhoso no combate ao câncer de mama.”
Dra. Ana Cláudia Silveira Racy, médica do departamento de
Diagnóstico por Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein

“A dedicação da Américas Amigas e o seu compromisso com a
sociedade são características fascinantes. Desde a doação de
equipamentos de mamografia até a capacitação das equipes de
saúde, que operam estes equipamentos no Brasil, a Américas
Amigas não mede esforços para propiciar à população
brasileira um exame de alta qualidade e um atendimento
humanitário. Me orgulho e me sinto afortunado de poder
contribuir para o sucesso deste projeto. Parabéns Américas
Amigas e equipe. ”
Dr. Thiago Buosi Silva, coordenador do Núcleo de Mamografia
do Hospital de Câncer de Barretos

“A Roche Farma Brasil considera essencial participar do
esforço para o estabelecimento de uma sociedade desenvolvida.
Temos orgulho de apoiar há 3 anos os cursos oferecidos
pela Américas Amigas para profissionais de saúde que visam
melhorar o combate ao câncer de mama, promovendo o
diagnóstico precoce da doença. O paciente está no centro da
nossa atuação e por isso valorizamos a parceria com esta
instituição comprometida em mudar a realidade do câncer no
Brasil. ”
Rolf Hoenger, presidente da Roche Farma Brasil

“A Iguatemi acredita muito no trabalho realizado pela ONG
Américas Amigas, fundamental para visibilidade da campanha
de combate ao câncer de mama no País. Temos muito
orgulho de nossa forte parceria com a entidade, pois estamos
incentivando e colaborando com a conscientização da sociedade
sobre a causa, além da prevenção e tratamento precoce da
doença. É assim que queremos seguir: juntos.”
Carlos Jereissati Filho, CEO do Iguatemi

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Outros Créditos

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

Nota explicativa
4
5

2016
1.500.525
145.474

2015
1.235.561
16.632

1.645.999

1.252.193

11.091

2.110

11.091

2.110

Nota explicativa
6

TOTAL DO ATIVO

1.657.090

1.254.303

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO
CIRCULANTE
Forncedores
Recursos Comprometidos de Projetos
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhista
Outras contas a pagar
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávit acumulado
Superávit do exercício

TOTAL DO ATIVO

Nota explicativa
7
8
9

2016
12.238
365.844
10.336
60.037
448.455

2015
32.303
528.205
291.229
42.582
5.518
899.837

354.466
854.169
1.208.635

232.142
122.324
354.466

1.657.090

1.254.303

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)
Receitas das atividades
Receita com doações
Trabalho voluntário
Total da receita
(-) Custo dos projetos
Superávit bruto

Nota explicativa
10
14

2016
1.940.200
407.446
2.347.646
(1.127.617)
1.220.029

2015
1.076.174
382.360
1.458.534
(735.046)
723.488

(290.085)
(407.446
283.571
(413.960)

(249.334)
(382.360)
(631.694)

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS
Resultado financeiro líquido

806.069
48.100

91.794
30.530

Superávit Líquido do Exercício

854.169

122.324

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas
Trabalho voluntário
Outros ganhos líquidos

11

12
14
13

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)
Superávit do exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

2016
854.169
854.169

2015
122.324
122.324

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Patrimônio Líquido
232.142
122.324
354.466
854.169
1.208.635

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)
Atividades operacionais
Superávit do exercício
Valor residual do imobilizado
Depreciação
Superávit ajustado

2016
854.169
617
1.208
855.994

2015
122.324
569
122.893

(Aumento)/redução de ativos
Outros créditos

(128.842)

(6.015)

Aumento/(redução) de passivos
Fornecedores
Recursos Comprometidos de Projetos
Obrigações Tributárias a Recolher
Obrigações Trabalhistas
Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais)

(20.065)
(162.361)
(280.893)
17.455
(5.518)
275.770

(5.343)
528.205
22.278
2.130
4.752
668.900

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado/(baixas)
Caixa consumido nas atividades de investimento

(10.806)
(10.806)

-

Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa

264.964

668.900

1.235.561
1.500.525

566.661
1.235.561

264.964

668.900
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Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (EM REAIS)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Américas Amigas (“Associação”)
é uma entidade sem fins lucrativos
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, constituída
em 9 de dezembro de 2008, cujas
atividades foram iniciadas em janeiro
de 2009.
A Associação possui os títulos de
Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) e Entidade
Promotora dos Direitos Humanos)
e tem como objetivo promover,
em território brasileiro, atividades
que combatam a mortalidade por
câncer de mama beneficiando,
principalmente, pessoas de baixa
renda por meio da disponibilização
de instrumentos de: conscientização,
prevenção, detecção precoce e
diagnóstico preciso da doença.
2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram
elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às pequenas e médias
empresas e às entidades sem fins
lucrativos, dispostas na NBC TG
1000 - Contabilidade para Pequenas
e Médias Empresas, aprovada pelas
resoluções do CFC nº 1.255/09 e nº
1.285/10 e nº 1.319/10 e na NBC ITG
2002 - Entidades Sem Finalidade de
Lucro, aprovada pela resolução do
CFC nº 1.409/12.
As presentes demonstrações
contábeis foram aprovadas pela
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da Associação em 24 de maio de
2017.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS
POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis
adotadas para a elaboração dessas
demonstrações contábeis são as
seguintes:
(A) MOEDA FUNCIONAL E MOEDA
DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis são
apresentadas em Reais, moeda
funcional e de apresentação Os ativos

e passivos monetários em moedas
estrangeiras foram convertidos
para reais pela taxa de câmbio da
data de fechamento do balanço e as
diferenças decorrentes de conversão
de moeda foram reconhecidas no
resultado.

como custo atribuído considerando
que o método de custo, deduzido de
provisão para perdas, é o melhor
método para avaliar os ativos
imobilizados da entidade.

(B) ATIVOS FINANCEIROS E
PASSIVOS FINANCEIROS

São demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das
variações monetárias incorridas,
previstas contratual ou legalmente
até a data dos balanços.

A Entidade possui instrumentos
financeiros não-derivativos como
caixa e equivalentes de caixa e contas
a pagar.
A entidade não efetuou transações
envolvendo instrumentos financeiros
para fins de reduzir seu grau de
exposição a riscos de mercado, de
moeda e taxas de juros. Não foram
desenvolvidas transações envolvendo
instrumentos financeiros com o
objetivo de especulação.
Os ativos financeiros são
classificados ao valor justo por
meio do superávit e déficit quando
são mantidos para negociação
ou designados ao valor justo por
meio do superávit e déficit quando
adquiridos.
(C) CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA
São avaliadas pelo custo, acrescidas
dos rendimentos auferidos até a
data do balanço, quando aplicável.
Compreendem dinheiro em caixa,
depósitos bancários e aplicações
financeiras de liquidez imediata,
com baixo risco de liquidez, cujas
taxas são factíveis em relação às de
mercado.
(D) IMOBILIZADO
Os itens do imobilizado estão
demonstrados pelo seu custo de
aquisição, formação ou construção,
deduzidos da depreciação e eventuais
perdas por ajuste ao valor de
realização. O custo histórico inclui
os gastos diretamente atribuíveis
à aquisição dos itens. Estão sendo
depreciados de acordo com as taxas
mencionadas na nota explicativa 6.
A entidade optou por não avaliar o
seu ativo imobilizado pelo valor justo

(E) PASSIVOS CIRCULANTES

(F) ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
CONTÁBEIS CRÍTICOS
Na elaboração das demonstrações
contábeis, é necessário utilizar
estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações.
Portanto, as demonstrações
contábeis incluem várias estimativas;
entre elas, aqueles referentes às
avaliações de ativos financeiros
pelos seus valores justos, assim
como análise dos demais riscos
na determinação das demais
provisões necessárias para passivos
contingentes e outras similares. Por
serem estimativas, é possível que os
resultados reais possam apresentar
variações.
A Associação faz estimativas
e estabelece premissas com
relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes
raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. A
principal provisão refere- se ao
trabalho voluntariado (Nota 14).
(G) APURAÇÃO DO RESULTADO
As receitas de doações relativas
a parcerias e patrocínios são
reconhecidas mensalmente no
resultado de acordo com sua
distribuição dentro dos períodos
ocorridos e tem a finalidade de
custear as atividades dos programas
socioeconômicos desenvolvidas pela
Associação.
As demais receitas e as despesas
são contabilizadas pelo regime de
competência.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
									

2016		

2015

Caixa e bancos									90.824		597.212
Aplicações financeiras								1.409.701
638.349
										1.500.525
1.235.561
As aplicações financeiras estão compostaspor Certificados de Depósitos Bancários e fundos de investimentos, de
liquidez imediata, e são remuneradas com base no Certificado de Depósito Interfinanceiros (CDI).
5. OUTROS CRÉDITOS
2015
2.123
2.799
2.366
3.344
6.000
16.632

										2016
Adiantamentos a fornecedores			
			
132.353
Adiantamentos a funcionários			
			
3.637
Adiantamentos a terceiros			
			
70
Despesas antecipadas				
			
3.414
Depósito caução				
			
6.000
								
		
145.474
6. IMOBILIZADO
						
				
					
					

Taxa anual de preciação
%

Custos

Equipamentos telefônicos 		
10
Móveis e utensílios
			
10
Computadores e periféricos		
20
							
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO - CUSTO
				
Equipamentos telefônicos
				
Móveis e utensílios
				
Computadores e periféricos 				
		
				
(-) Depreciação

		
			

2016

4.143
8.344
3.912
16.399

2015

Adições

617
4.143
1.681
6.663
3.912
6.210
10.806
(4.100)
2.110

(1.208)
9.598

2015
Depreciação

Residual

Residual

(304)
(1.408)
3.596
5.308

3.839
6.936
316
11.091

617
1.047
446
2.110

Baixas

Transferência

2016

(617)
(617)

-

4.143
8.344
3.912
16.399

(617)

-

(5.308)
11.091
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7. RECURSOS COMPROMETIDOS DE PROJETOS
Em 2015 a Associação recebeu da empresa Telefônica Brasil S.A o valor de R$ 528.204,60 referente a aprovação
do projeto Treinamento e Capacitação em Mamografia com Foco em Qualidade, aprovado pelo Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).
O projeto, que teve início em 2016 e terá duração de 24 meses, visa somar esforços e contribuir com a inciativa do
Ministério da Saúde a fim de proporcionar excelência nos serviços de mamografia das instituições participantes do
Programa Américas Amigas de Doação de Mamógrafos e Equipamentos Correlatos à Mamografia.
Os gastos do projeto em 2016, podem ser assim demonstrados:
							
			
Recursos Projeto Pronon					
			
(-) Recursos aplicados					
		
								
		

2016
546.070
(180.226)
365.844

8. TRIBUTOS A PAGAR
											 2016		
ITCMD - principal									
ITCMD - multa e juros									
ISSQN retido na fonte								
29
IRRF										
7.154
PIS, COFINS, CSLL retidos na fonte						
3.153
										
10.336

2015
156.222
127.348
241
5.283
2.135
291.229

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
											 2016		
Salários a pagar										
13.362
Provisão para férias									
38.752
Encargos a recolher								
7.923
										
60.037

2015
10.624
25.876
6.082
42.582

10. DOAÇÕES
Nos termos do Estatuto Social, as doações são constituídas por:
Contribuições dos associados;
•
•
•
•

Contribuições dos associados;
Doações, legados, bens, direitos e valores ofertados por qualquer pessoa física ou jurídica, e, ainda, pela
arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas, palestras, cursos, publicações, eventos e
bazares, deste que revertidos em benefício da Associação e na persecução de suas finalidades;
Aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos;
Termo de parcerias com o Poder Público.

As doações recebidas durante o ano de 2016 e de 2015 podem ser assim demonstradas:
						
Montante das doações 			
Abaixo de R$10.000
			
De R$ 10.001 a R$ 50.000			
De R$ 50.001 a R$ 100.000		
De R$ 100.001 a R$ 500.000			
(-) Impostos					
						

2016
Quantidade Montante
227
21
5
4
257

222.228
608.707
442.231
667.034
1.940.200

2015
Quantidade Montante
240
24
3
267

279.455
573.333
242.986
(19.590)
1.076.174

11. CUSTO DOS PROJETOS
								2016			2015
Programa de Doação de Mamografias
Doação de Equipamentos 					(6.058)				 Doação de Exames de Mamografia				(27.750)			(109.222)
Fretes/Pedágios						(130)			(216)
Manutenção de Equipamentos Doados				(2.595)			(1.407)
Programa de Doação de Exames					
(144.016)		
Evento Noite das Estrelas - NOTS				
(167.835)		
(112.394)
Programa de Capacitação e Treinamento				
(306.348)		
(121.001)
Programa de Informação e Conscientização			
(74.402)			
(41.746)
Outros Custos com Projetos					(191.145)			 (154.454)
Mão de Obra e Encargos						(207.338)		(194.606)
											(1.127.617)

(735.046)Em 2015, a Associação Américas Amigas dispendeu o valor total de R$ 735.046 em
atividades relacionadas à sua missão, que envolve doação de mamógrafos, manutenção corretiva de equipamentos
doados, doação de exames de mamografia, capacitação e treinamento de profissionais da área de mamografia,
além de campanhas de conscientização para a população. Entre estas atividades destacamos:
•
•

•
•
•

R$ 1.407 para manutenção corretiva da mesa de estereotaxia e do equipamento Suros de biópsia à vácuo,
doados à UNIFESP;
R$ 121.001 para treinamento e capacitação de profissionais, beneficiando 16 técnicos em radiologia (curso:
Reciclagem do Técnico em Mamografia), 11 gerentes de serviços de mamografias (curso: Gerência em
Prevenção do Câncer de Mama com Ênfase em Qualidade), 01 médico radiologista e 1 técnico em mamografia
(curso: Controle de Qualidade Clínico em Mamografia) totalizando 29 profissionais e 2.200 horas de treinamento
e capacitação realizadas no Hospital de Câncer de Barretos(HCB);
R$ 109.022 para mamografias realizadas em Unidade Móvel, como parte do projeto “Marque esse Gol”. A
unidade Móvel que permaneceu dois dias e meio no Allianz Parque e seis dias na Arena Corinthians realizou
cerca de 690 exames gratuitos para mulheres da população de baixa renda.
R$ 41.746 para projetos de conscientização, entre os quais R$ 5.000,00 doados ao Santuário Arquidiocese do
Cristo Redentor que envolveu evento para Iluminação Rosa do Cristo Redentor em 05/10/2015.
R$ 112.394 para o evento Noite das Estrelas, que teve como finalidade à arrecadação de doações para projetos a
serem desenvolvidas em 2016.

Em 2016, a Associação Américas Amigas dispendeu o valor total de R$ 1.127.617 em atividades relacionadas à sua
missão, que engloba os programas de: doação de mamógrafos e equipamentos correlatos, doação de exames,
capacitação e treinamento , além do programa de conscientização e informação sobre o câncer de mama. Entre
estas atividades destacamos:
•
•
•
•

•
•

R$ 6.058 para Doação de equipamentos para Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Patrocinio Dr. Jose
Figueiredo e para o serviço de mamografia do Navio Auxiliar Pará.
R$ 171.766 para Doação de exames realizados por meio das Campanhas Pintando o Vale de Rosa e Marque esse
Gol.
R$ 2.559 para manutenção de equipamentos doados por meio do Programa de Doação de Mamógrafos e
equipamentos correlatos.
R$ 306.348 para Treinamento e Capacitação realizados por meio dos cursos de: Reciclagem do Técnico em
Mamografia, Gerência em Prevenção do Câncer de Mama com Ênfase em Qualidade e Controle de Qualidade
Clínico em Mamografia totalizando 38 profissionais e 3.470 horas de treinamento e capacitação realizadas no
Hospital de Câncer de Barretos (HCB);
R$ 74.402 para o Programa Conscientização e Informação sobre o Câncer de mama.
R$ 167.835 para atividades de captação de recursos entre as quais o evento “Noite das Estrelas”.

12. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
										
2016
Despesas com salários								
(137.005)
Serviços de terceiros								
(54.867)
Serviços de Pessoa Física							
(7.047)
Despesas tributárias									
(7.064)
Despesas gerais									 (66.890)
Utilidades e serviços									
(17.212)
										
(290.085)

2015
(115.715)
(53.531)
(8.409)
(3.932)
(49.266)
(18.481)
(249.334)
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13. OUTROS GANHOS LÍQUIDOS
Em 2016, a Associação com base no parecer de seus advogados decidiu baixar a provisão do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e multa e juros referente doações recebidas durante os exercícios de
2009 e de 2010 e janeiro de 2011, por entender que o crédito tributário foi extinto por decadência.
14. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade
de lucros, a Américas Amigas identificou e mensurou os trabalhos voluntários por pessoa física e jurídica (próbono) por ela recebida durante os exercícios de 2016 e de 2015.

O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondente a cada um dos
serviços recebidos e está assim sumarizado:
						 					 2016		
2015
Assessoria Técnicas-Mamógrafo		
					
8.929
8.331
Serviços Administrativos			 					 41.667		38.879
Serviços de Advocacia									32.445		32.445
Serviços Financeiros									 17.857		16.663
Serviços Jurídicos									17.857		16.663
Trabalho voluntário									 288.691		269.379
											407.446		
382.360
A mensuração dos trabalhos voluntários de Governança para 2016 foi feita com base no índice de IGPM de 2016 que
foi 7,17%.
15. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a cobertura de seguros de responsabilidade civil da Associação foi
considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.
16. RENÚNCIA FISCAL
Isenção
A entidade, por sua finalidade, objetivos e por atender aos requisitos da legislação em vigor, usufrui de isenção
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Não estão
abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações
financeiras que, de acordo com a norma tributária, é retido na fonte. A partir de julho de 2015, em atendimento ao
Decreto n° 8.426 de 01/04/2015, a entidade passou a pagar COFINS na forma não cumulativa (4%) sobre as suas
receitas financeiras.

A cada ano a Américas Amigas reúne esforços para obter recursos e captar doações
para continuar atuando ativamente na luta contra o câncer de mama. Todos os dados e
demonstrativos financeiros são auditados e estão disponíveis para consulta na sede da
administração da Américas Amigas ou através do nosso site
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Diariamente toda a equipe da Américas
Amigas trabalha com o objetivo único de
oferecer acesso à detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama, seja
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