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Mensagem da presidente 

QUERIDOS AMIGOS, PARCEIROS, 
COLABORADORES E APOIADORES, 
É COM GRANDE SATISFAÇÃO QUE 
APRESENTO O RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2017 DA AMÉRICAS 
AMIGAS.

Em 13 de janeiro deste ano completamos 8 anos de atividades e nos sentimos 
orgulhos ao olhar para nossa trajetória e constatar o quanto temos contribuído 
para que brasileiras de classes menos favorecidas tenham acesso a detecção 
e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Embora	2017	tenha	sido	um	ano	de	grandes	dificuldades,	especialmente	
no	cenário	econômico,	a	contribuição	de	inúmeros	parceiros	nos	permitiu	
fortalecer	ainda	mais	nossa	missão,	sempre	acreditando	em	nossos	ideais	e	
trabalhando incansavelmente em busca de nossos objetivos.

E nossas conquistas mais uma vez superaram  nossas expectativas. Entre 
equipamentos	e	exames	doados,	já	possibilitamos	a	realização	de	mais	
de	700	mil	mamografias	gratuitas,	além	de,	por	meio	de	nossos	cursos,	
ter proporcionado mais de 21 mil horas de treinamento e capacitação para 
profissionais	da	área	de	câncer	de	mama.	Somente	neste	ano		5	cursos	foram	
ofertados	à	técnicos	de	mamografia	da	Paraíba,	Piauí	e	Maranhão,	estados	que	
apresentam alto índice de câncer de mama avançado

Nossa campanha “Outubro Rosa” se deu a partir de uma somatória de 
ações	próprias	e	conjuntas,	com	parceiros	e	apoiadores,	que	nos	permitiram	
esclarecer	a	população	sobre	aspectos	fundamentais	relacionados	à	doença,	
além	de	contribuir	para	o	angariamento	de	recursos	que		permitirão	a	
continuidade e ampliação de nossa ações. 

Apesar	das	conquistas,	sabemos	que	ainda	podemos	fazer	muito	mais	pelas	
brasileiras	e	pela	luta	contra	o	câncer	de	mama	no	Brasil	.	E	é	acreditando	
nisso que mais uma vez arregaçamos a mangas para seguir em frente e 
vencermos	os	próximos	desafios.

Muito obrigada a todos que nos acompanham e fortalecem a nossa luta!

Andréa da Veiga Pereira

Presidente 
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Quem somos

FUNDADA EM 2009, A AMÉRICAS 
AMIGAS É UMA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL SEM FINS 
LUCRATIVOS QUE TEM COMO MISSÃO 
A DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE POR 
CÂNCER DE MAMA, PRINCIPALMENTE 
ENTRE AS MULHERES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR 
MEIO DA DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DA DOENÇA.
As ações da Américas Amigas estão baseadas em três principais programas 
denominados: Programa de Doação de Equipamentos e Insumos; Programa de 
Capacitação e Treinamento de profissionais da área do câncer de mama e Programa 
de Doação de Exames.

As nossas ações são desenvolvidas com recursos provenientes de doações, apoios e 
patrocínios de pessoas físicas e jurídicas.

Graças a esses programas, até o presente momento, 23 mamógrafos
já foram doados a instituições de saúde públicas e filantrópicas de 12
estados brasileiros, incluindo dois navios da Marinha do Brasil, que prestam 
atendimento médico às populações ribeirinhas do Amazonas
e Pará e uma Unidade Móvel, gerenciada pelo Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. 
José Figueiredo, que tem levado a mamografia para mulheres em diversos lugares 
do país. Os exames realizados conjuntamente por essas 23 instituições, somados 
àqueles ofertados pelo programa de doação de exames já permitiram que cerca de 
750 mil mulheres tivessem acesso a exames gratuitos de detecção e diagnóstico de 
câncer de mama.

Além disso, por meio do Programa de Capacitação e Treinamento a
Américas amigas já atuou em 17 estados, oferecendo mais de 21 mil horas de 
aperfeiçoamento e capacitação para médicos radiologistas
e mastologistas, técnicos de mamografia e gerentes de serviços públicos e 
beneficentes que trabalham com câncer de mama.

Relatório de Atividades 2017 • Américas Amigas
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Projetos de  
Capacitação e Treinamento

Cursos apoiados pela Roche Farma Brasil 
e realizados em parceria com o Hospital de 

Amor de Barretos 

Projeto Capacitação em Mamografia para 
Técnicos do Estado do Maranhão 1
Período: 08 a 19 de maio de 2017 
Participantes:	12	técnicos

Relatório de Atividades 2017 • Américas Amigas

Curso apoiado pela AmigoH  (braço 
filantrópico do Hospital Israelita Albert 

Einstein) e realizado em parceria com 
o Hospital de Amor de Barretos

Projeto de Capacitação em Mamografia 
para Técnicos do Estado do Maranhão 2

Período: 19	a	30	de	junho	de	2017
Participantes: 12	técnicos

Projeto Capacitação em Mamografia para 
Técnicos do estado da Paraíba

Período:	13	a	24	de	fevereiro	de	2017
Participantes:	13	técnicos	

Projeto Capacitação em Mamografia para 
Técnicos em Radiologia do Estado do Piauí

Período: 04 a 15 de setembro de 2017
Participantes: 12	técnicas	

Projeto Capacitação em Mamografia para 
Técnicos em Radiologia dos Estado da Paraíba, 

São Paulo e Minas Gerais.
Período: 04 a 15 de setembro de 2017

Participantes:  6	técnicas	
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Olhar do Bem 2017
Campanha Outubro Rosa
A terceira edição da Campanha Olhar do Bem  englobou ações 
próprias e conjuntas  com parceiros  com o objetivo de promover 
informações sobre câncer de mama e angariar recursos 
destinados	as	ações	da	Américas	Amigas		em	benefício	de	
mulheres de baixa renda. 

Óculos Ana Hickmann
A empresária e apresentadora Ana 
Hickmann	lançou	uma	linha	de	óculos	
de	sol	exclusivos	para	a	Américas	
Amigas,	assinada	pela	GO	Eyewear.	
Todo	lucro	com	a	venda	dos	óculos	está	
sendo revertido para contribuir com a 
luta contra o Câncer de Mama. 

Gol
A	parceria	com	a	Gol	Linhas	Aéreas	
envolveu a realização do 11º GOLF 
CUP	no	dia	22	de	outubro,	com	cotas	
de	patrocínio	revertidas	para	Américas	
Amigas.	Além	da	divulgação	da	
associação na revista de bordo como 
tem acontecido desde 2014. 

Keune
Américas	Amigas,	em	parceria	com	a	
Keune e os salões Marcos Proença e 
Jacques	Janine,	realizou	o	True	Pink,	
evento dedicado a 60 mulheres em 
tratamento e luta contra o Câncer de 
Mama,	que	foram	presenteadas	com	
um dia de cuidados com a beleza e 
renovação da auto-estima. A parceria 
com	a	Keune	também	reverteu	recursos	
por meio de salões que apoiaram a ação 
em todo o Brasil. 

Vivo/Telefônica
A	Vivo/Telefônica também	apoiou	a	
Américas	Amigas	na	luta	contra	o	
câncer	de	mama,	durante	o	Outubro	
Rosa. Com uma mensagem na 
conta	de	telefone,	a	compania	de	
telecomunicação convidou seus clientes 
a doarem recursos para realização de 
mamografias	para	mulheres	de	baixa	
renda.

Estée Lauder
Pelo	terceiro	ano	consecutivo,	a	
Américas	Amigas	foi	apoiada	pela	Estée	
Lauder em sua campanha contra o 
câncer de mama. Parte dos recursos 
das vendas da colônia Red Roses da 
marca	Jo	Malone,	do	Moisture	Surge	da	
marca	Clinique	e	do	Creme	Hidratante	
da marca La Mer nas lojas Clinique 
foram revertidos para nossos programas 
de atuação.

Relógios Coach  
e Joalheria Vivara
A	Coach,	em	parceria	com	a	Vivara,	lançou	
um modelo de relógio exclusivo para o 
Outubro Rosa com porcentagem das 
vendas	revertida	para	a	Américas	Amigas.

Diane Von Furtenberg 
A marca Diane Von Furstenberg apoiou 
a	Américas	Amigas	doando	30%	das	
vendas	do	icônico	wrap	dress	durante	o	
mês de outubro.

Arezzo
A Arezzo lançou a edição limitada de 
modelo exclusivo de sapatilhas para 
Américas	Amigas	com	parte	da	renda	
revertida em prol da luta contra o câncer 
de mama. 

Blue Bird Shoes
A Blue Bird apoiou a Campanha Olhar 
do bem na luta contra o câncer de 
mama,	lançando	um	modelo	exclusivo	
de	Loafer	com	a	logomarca	da	Américas	
Amigas. Parte do valor arrecadado 
com as vendas foram revertidos para a 
associação. 

Track&Field
Em apoio à luta contra o câncer de 
mama	a	Track&Field	dedicou	a	corrida	
da	“Run	Series”	que	aconteceu	no	
shopping	Eldorado.	Além	de	dar	a	
largada	do	evento,	a	Américas	Amigas	
teve um stand no local para receber 
doações dos participantes.  

Rommanel
A	Rommanel	também	se	juntou	a	luta	
contra	o	câncer	de	mama. Durante	o	
mês	de	outubro,	parte	das	vendas	da	
linha Rosa de semi jóias foi destinada ao 
Programa	Américas	Amigas	de	doações	
de	mamografias	para	mulheres	de	baixa	
renda em todo Brasil.

Dress & Go e Lu Make Up
A	Dress	&	Go	apoiou	a	luta	contra	o	
câncer	de	mama	destinando	10%	da	
receita	gerada	com	aluguéis	de	vestidos	
da	cor	rosa	para	a	Américas	Amigas.	
Em	parceria	com	a	Dress	&	Go,	a	
Lu	Makeup	Br,	também	se	juntou	à	
campanha doando reconstruções de 
mamilo por micropigmentação.

Damn Gang Br
A	Damn	Gang	Br,	apoiada	pela	Nike	
Running	e	pela	Hamburgueria	Meats,	
angariou	recursos	para	a	Américas	
Amigas em corrida que aconteceu em 
São	Paulo	no	dia	19/10.

Esmalte Ana Hickmann 
O lançamento de uma coleção de 
esmaltes	da	Ana	Hickmann	em	três	tons	
de	também	teve	parte	do	lucro revertido	
para	a	Américas	Amigas. 

Outlet Lingerie
	Outlet	Lingerie	também	doou	à	Américas	
Amigas porcentagem da venda da 
coleção de lingerie Valisere.

“ “Enxergar	como	fazer		a	diferença,	isso	é	Olhar	do	Bem.

LTS 
A	LTS	viagens	e	Turismo	foi	mais	uma	
empresa que promoveu informações 
para funcionários por meio de palestra 
da	Américas	Amigas	e	doou	recursos	
tendo como contrapartida os óculos da 
Campanha “Olhar do Bem.

O	óculos	rosa,	símbolo	da	campanha,	foi	utilizado	como	um	
convite	para	o	público	olhar	para	causa	e	enxergar	como	
contribuir para mudar a realidade do câncer de mama no Brasil. 
Por	meio	de	compartilhamento	de	fotos,	os	parceiros	convidaram	
seus	seguidores	a	contribuírem	com	a	causa	da	Américas	
Amigas por meio de doações.

Relatório de Atividades 2017 • Américas Amigas
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Evino
A	Evino	se	juntou	á	Américas	
Amigas na luta contra o câncer 
de mama por meio de doação de 
uma porcentagem das vendas de 
2	rótulos	de	vinhos	rosé	durante	o	
mês de outubro.

PayPal
As	ações	de	apoio	da	PayPal	incluiram	
campanha interna entre os funcionários e 
parcerias	com	as	empresas	Beauty	Date,	
OQVestir,	Passarela	e	Cabify,	para	doação	de	
recursos destinados ao programa de doação 
de exames. 

Campanha  
Saint Nicholas School 
A	ação	no	colégio	Saint	Nicholas	envolveu	a	
mobilização de alunos para conscientização 
e divulgação de informações sobre o 
câncer	de	mama,	além	de	campanha		para	
arrecadação de recursos para as ações da 
Américas	Amigas	em	2018.

SumUp
Além	de	promover	palestra	educativa	
para	funcionários	durante	a	ação	“Pink	
Day”	a	SumUp	contribuiu	com	doando	
recursos	para	a	Américas	Amigas	em	
troca de óculos da campanha “Olhar do 
Bem”. 

RaiaDrogasil
Por	meio	de	suas	revistas	“Todos”	
e	“Sorria”,	a	RaiaDrogasil	se	aliou	à	
Américas	Amigas	para,	por	meio	de	
anúncios,	informar	sobre	o	câncer	de	
mama e solicitar doações aos seus 
leitores. 

Colégio Santa Isabel
Pelo segundo ano consecutivo a 
Escola	Santa	Isabel	também	apoiou	
a	Américas	Amigas,	arrecadando	
recursos durante campanha interna 
realizada entre alunos.

Carbono Galeria 
A	contribuição	da	Carbono	Galeria,	
parceira	desde	2015,	se	deu	com	
recursos provenientes de venda 
de obras de arte criadas e doadas 
à	Américas	Amigas	pelos	artistas	
Carla	Chaim,	Iole	de	Freitas,	Laura	
Vinci	e	Marina	Saleme.

Flor + 1
Em apoio contra o câncer de mama 
durante	o	outubro	rosa,	a	Flor	+	1	doou	
para	a	Américas	Amigas	porcentagem	
da arrecadação do site durante o mês de 
outubro.

Matéria Prima  
Farmácia de Manipulação
O hidratante corporal com manteiga de 
karité,	na	cor	rosa,	foi	o	produto	escolhido	
pela	Matéria	Prima	,	para	contribuir	com	a	
Américas	Amigas	na	luta	contra	o	câncer	
de	mama.	Todo	valor	arrecadado	com	a	
venda do produto foi revertido para nossos 
programas e ações.

Liv Up
Em apoio a luta contra o câncer de 
mama	durante	o	Outubro	Rosa,	
além	de	realização	de	vídeo	com	o	
depoimento de três pacientes que 
enfretam	a	doença,	a	LivUp	doou	10%	
do	valor	do	kit	“10	dias”	para	Américas	
Amigas. 

Aron&Hirsch 
A	participação	da	Aron&Hirsch	na	
campanha Outubro Rosa 2017 se deu 
por meio de doação de porcentagem 
sobre	a	venda	das	peças	em	ouro	rosa,	
entre os dias 17 a 22 de outubro.

Cristalle Presentes
A Cristalle Presentes contribuiu na luta 
contra o câncer de mama doando para 
a	Américas	Amigas	2%	das	vendas	
do site da mepresa durante o mês de 
outubro.

Mutirão Rosa Brasília
Patrocinada pela Dasa e Laboratório 
Exame,	o	Mutirão	Rosa,	promovido	
pela	Américas	Amigas	e		Rede	
Feminina de Combate ao Câncer do 
Distrito	Federal,	contribuiu	para	a	
diminuição da demanda reprimida 
de	mamografias	em	Brasília,	DF.

Estacionou,  
Doou – Iguatemi
Pelo quinto ano consecutivo o grupo 
Iguatemi	se	juntou	a	Américas	
Amigas na luta contra o câncer de 
mama.	Em	25	de	outubro,	a	ação	
“Estacionou	Doou”,	arrecadou	recursos	
entre os clientes que utililizaram os 
estacionamentos dos shoppings 
Iguatemi	SP,	Iguatemi	JK,	Market	Place	
e Iguatemi Alphaville. 

Credit Suisse
Assim como nos anos de 2015 e 2016 
a	participação	do	Credit	Suisse	do	Brasil	
à luta contra o câncer de mama se 
deu a partir de recursos arrecadados 
entre funcionários e destinados à ação 
“Pintando o Vale de Rosa.

Instituto Avon
Com	parte	da	ação	“Studio	Rosa”	
promovida	pelo	Instituto	Avon,	
a	gerente	geral	da	Américas	
Amigas foi entrevistada por Andrea 
Martinelli,	editora	do	Huffington	Post	
Brasil.  A entrevista teve como foco 
a	atuação	da	Américas	Amigas	na	
luta	contra	o	câncer	de	mama,	além	
de projetos futuros e em andamento  
que	beneficiam	brasileiras	das	
classes menos favorecidas.

Pintando a Paraíba de Rosa
A	campanha	“Pintando	a	Paraíba	de	Rosa,	
em parceria com a associação Mulheres 
de Peito de Campina Grande fortaleceu a 
atuação	da	Américas	Amigas	no	estado	da	
Paraíba,	com	doação	de	mamografias	e	
outros exames para diagnóstico do câncer 
de mama. 

Pintando o Vale de Rosa
Em parceria com a ONG Orienta Vida 
a	Américas	Amigas	realizou	a	segunda	
edição da campanha “Pintando o Vale de 
Rosa”	com	doação	de	1.000	mamografias	
para mulheres carentes de toda região. 
Além	das	mamografias	doadas,	as	duas	
organizações trabalharam para que os 
casos suspeitos fossem resolvidos o 
mais	rapidamente	possível	e,	em	caso	de	
diagnóstico	positivo	para	câncer	de	mama,	
as pacientes pudessem ter o tratamento 
iniciado de acordo com a lei dos 60 dias.

Rede TV
Pelo	sexto	ano	consecutivo,	a	Rede	TV	
apoiou	a	Américas	Amigas,	por	meio	de	
campanha de arrecadação de doações 
via	telefone.	Além	das	vinhetas	durante	
toda a programação a campanha foi 
divulgada	nos	programas	da	emissora,	
trazendo	informações	sobre	a	Américas	
Amigas e nossas ações na luta contra o 
câncer de mama.

Malina/Falctol
Nos	dias	15	e	31	de	outubro,	5%	de	todas	as	
vendas do site e quiosques da Malina foram 
doados	para	Américas	Amigas.	Em	parceria	
com	a	Falctol,	a	Malina	promoveu	um	vídeo	
com	uma	paciente	de	câncer	de	mama,	que	
foi	beneficiada	com	doação	de	uma	peruca	
e uma prancha modeladora.

Marque esse Gol
A	terceira	edição	do	Marque	esse	Gol,	
campanha	realizada	por	Américas	Amigas	
e	Meninas	de	Peito,	com	participação	
da	empresária	Cristiane	Gambaré,	teve	
patrocínio	da Federação	Paulista	de	
Futebol	-	FPF, Firmenich,	 Afresp,	e	apoio	
das	organizações	GF	Ambiental, Allianz	
Parque, GE	Healthcare,	PlurImagem,	
Import	Invest,	WXa	Comunicação	Visual,	
Cosenza,	além	da ONG	Orientavida,	do	
Instituto	Moriah	e	dos	hospitais	Unifesp,	
CAISM	e	Hospital	de	Amor	de	Barretos.	
A	Campanha	beneficiou	mulheres	de	
baixa	renda,	que	fizeram	exames	de	
mamografia	e	ultrasson	na	carreta	do	
Hospital	de	Câncer	de	Patrocínio	Dr	José	
Figueiredo,	cujo	mamógrafo	foi	doado	pela	
Américas	Amigas.	A	campanha	foi	realizada	
nos	estádios	do São	Paulo	FC, Santos	
Futebol	Clube,	Associação	Atlética	Ponte	
Preta, Botafogo	Futebol	Clube,	Audax,	
empresa Firmenich em Cotia e praça de 
eventos	Leci	de	Campos	em	Votorantin. 
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Depoimentos

“O	Trabalho	da	Américas	Amigas	vem	ao	encontro	dos	ideais	de	Mulheres	de	Peito,	pois	
ambas	têm	como	desafio	a	diminuição	da	mortalidade	por	câncer	de	mama,	oferecendo	às	
mulheres de baixa renda chances de cura por meio da detecção e diagnóstico precoce da 
doença. Por essa razão a parceria que desenvolvemos tem sido tão profícua e graças a ela 
estamos contribuindo para a mudança do cenário da doença no estado da Paraíba.”

Dra. Cristiane Santos Araújo, 
Médica Mastologista

“O	trabalho	da	ONG	Américas	Amigas	é	uma	inciativa	de	grande	alcance	e	resultados	
positivos no combate ao câncer de mama. Milhares de mulheres são assistidas por esse 
projeto	que	propicia	o	aumento	das	chances	de	cura	de	milhares	delas,	através	da	detecção	
e	diagnóstico	precoce	da	doença.	Por	essa	razão	agradecemos	e	destacamos	o	mérito	do	
trabalho	realizado	pela	Américas	Amigas”.

Ricardo Barros,  
Ministro da Saúde.

“O	câncer	de	mama	é	um	dos	tipos	de	câncer	mais	comuns	no	Brasil,	ficando	atrás	apenas	
do	câncer	de	pele	e,	segundo	dados	do	Instituto	Nacional	de	Câncer	José	Alencar	Gomes	da	
Silva,	é	responsável	por	mais	de	14	mil	mortes	ao	ano,	sendo	a	sua	detecção	precoce	a	
principal arma contra essa doença nefasta.

É	nesse	cenário	que	o	trabalho	desenvolvido	pelas	Américas	Amigas	torna-se	tão	
importante	e	é	por	essa	razão	que	eu	apoio	e	divulgo	o	trabalho	dessas	mulheres	fortes	que	
nos	últimos	9	anos	já	doaram	mais	de	20	mamógrafos	e	promoveram	a	capacitação	de	
médicos	e	profissionais	da	saúde,	contribuindo	de	forma	relevante	para	a	queda	efetiva	dos	
índices	de	mortalidade	por	câncer	de	mama,	especialmente	nas	regiões	mais	pobres	do	
país.”

Nelson Jobim
Jurista e Empresário. Exerceu os cargos de Ministro da Defesa e Ministro do Supremo 
Tribunal Federal onde também foi presidente entre 2004 e 2006.

Há	poucos	anos	conheci	o	trabalho	de	toda	equipe	da	Américas	Amigas	e	fiquei	encantada	
e apaixonada. Descobri mulheres que se empenham para ajudar outras mulheres a terem 
saúde,	se	cuidarem	e	se	tratarem.	O	câncer	de	mama	é	uma	das	doenças	que	mais	mata	as	
brasileiras,	pois,	muitas	de	nós	não	temos	acesso	a	tratamento	e	exames	clínicos	de	qualidade.	
E	o	trabalho	da	Américas	Amigas	veio	exatamente	para	garantir	que	mais	mulheres	tenham	
acesso a tudo isso.

A	doação	de	mamógrafos	por	todo	Brasil	e	o	treinamento	de	profissionais	que	realizam	os	
exames	fazem	toda	a	diferença	para	nós	mulheres.	Parabéns	a	toda	equipe	e	contem	sempre	
comigo.	Começamos	um	trabalho	ha	pouco	tempo,	mas	quero	que	isso	seja	para	a	vida.

Ana Hickmann,
Apresentadora

Orgulho-me	por	ser	testemunha	e	apoiar	pelos	últimos	10	anos,	o	amplo	e	consagrado	
trabalho	das	Américas	Amigas	em	todo	o	país,	tornando	possível	o	crescimento	exponencial	do	
número	de	mulheres	Brasileiras	atendidas	pelos	serviços	públicos	de	saúde	através	de:	acesso	
ao	exame	regular	de	mamografia	para	detecção	precoce	do	câncer	de	mama,	diminuindo	o	
índice	nacional	de	mortalidade	da	doença;	acesso	ao	exame	de	alta	qualidade,	capacitando	
técnicas	de	radiologia	através	de	instituições	públicas	de	saúde,	consideradas	padrão	de	
excelência	internacional no tratamento de câncer em território nacional.

Parabéns	Américas	Amigas!!	Desejando	que	o	sucesso	sempre	alcançado	pelo	trabalho	tenaz,	
transparente	e	ético,	continue	o	guia	do	seu	futuro	a	longo	prazo.

Thomas Felsberg
S;o;;;;;;;;;;;;;ócio fundador da Felsberg Advogados

“A	parceria	com	a	Américas	Amigas	nos	permite	levar	para	a	casa	de	milhares	de	brasileiros	
uma	causa	tão	importante,	de	combate	e	prevenção	ao	câncer	de	mama,	promovendo	a	
conscientização	em	torno	do	tema.	A	RedeTV!	faz	questão	e	se	orgulha	em	apoiar	e	amplificar	
essa	mensagem,	uma	vez	que	a	emissora	preza	pelo	respeito	e	se	preocupa	em	fazer	a	
diferença,	tendo	como	um	de	seus	principais	valores	a	geração	de	impacto	positivo	na	vida	das	
pessoas.	Parabenizamos	e	agradecemos	a	Américas	Amigas	por	sua	missão	e	por	fazermos	
parte dela.”

Amilcare Dallevo Neto,  
head of Value Creation da RedeTV! 
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ATIVO

Circulante Nota explicativa 2017 2016

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.652.671 1.500.525

Outros créditos 5 33.649 145,474

1.686.320 1.645.999

Não Circulante

Imobilizado 6 9.712 11.091

9.712 11.091

Total do Ativo 1.696,032 1.657,090

Receitas das atividades Nota explicativa 2017 2016

Receita  com doações 10 1.370.735 1.940.200

Trabalho Voluntário 13 509.793 407.446

Total Receita 1.880.528 402.347.646

(-) Custo dos projetos 11 (836.452) (1.127.617)

Superávit bruto 1.044.076 1.220.029

Despesas e receitas operacionais

Despesas administrativas 12 (413.714) (290.085)

Trabalho Voluntário 13 (509.793) (407.446)

Outros ganhos Líquidos 14 - 283.571

(923.507) (413.960)

Superávit antes do resultado financeiro e impostos 120.569 806.069

Resultado financeiro líquido 16 83.473 48.100

Superávit do exercício 204.042 854.169

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

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

PASSIVO

Circulante Nota explicativa 2017 2016

Fornecesores 11.770 12.238

Recursos  
comprometidos de projetos

7 213.676 365.844

Obrigações tributárias 8 8.558 10.336

Obrigações trabalhistas 9 48.801 60.037

Outras contas a pagar 550 -

283.355 448.455

Patrimônio Líquido

Superávit acumulado 1.208.635 354.466

Superávit do exercício 204.042 854.169

1.412.677 1.208.635

Total do passivo 1.696.032 1.657.090

2017 2016

Programa de Doação de  
Mamógrafos e Equipamentos Afins

Equipamentos - (6.058)

Exames de Mamografia - (27.750)

Fretes/Pedágios (2.078) (130)

Manutenção de Equipamentos Doados (99.669) (2.595)

Captação de  Recursos (45.050) -

Programa de Doação de Exames (88.363) (144.016)

Evento Noite das Estrelas - NOTS - (167.835)

Programa de Capacitação e Treinamento (382.417) (306.348)

Programa de Informação e Conscientização (4.392) (74.402)

Outros Custos com Projetos - (191.145)

Mão de Obra e Encargos (214.483) (207.338)

(836.452) (1.127.617)

2017 2016

Recusos Projeto Pronon 546.070 546.070

Rendimentos Aplicações 17.942 -

(-) Recursos aplicados (350.336) (180.226)

213.676 365.844

2017 2016

Montante das doações Quantidade Montante Quantidade Montante

Abaixo de R$ 10.000 159 116.936 227 222.228

De R$ 10.001 a R$ 50.000 17 470.391 21 608.707

De R$ 50.001 a R$ 100.000 2 141.786 5 442.231

De R$ 100.001 a R$ 500.000 3 641.622 4 667.034

(-) impostos - - - -

181 1.370.735 257 1.940.200

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	

Em 2017, a Associação Américas Amigas dispendeu R$ 836.452 em 
atividades relacionadas à sua missão e seus principais programas de 
atuação. Entre estas atividades destacamos:

• R$ 99.670 para manutenção de equipamentos doados
• R$	88.363	para	programa	de	Doação	de	exames	realizados	por	

meio	das	Campanhas	Pintando	o	Vale	de	Rosa,	Marque	esse	Gol	e	
Pintando a Paraíba de Rosa.

• R$	382.417	para	Treinamento	e	Capacitação	de	técnicos	em	
mamografia,	totalizando	3.440	horas	de	aulas	práticas	e	teóricas	
ministradas	no	Hospital	de	Amor	de	Barretos.	

Além	das	aulas	presenciais	e	do	monitoramento	pós-treinamento,	os	
custos	do	projeto	envolvem	transporte	aéreo	e	terrestre,	alimentação,	
acomodação	e	seguro	viagem	para	todos	os	profissionais	inscritos.	No	
ano	de	2017,	43	profissionais	provenientes	dos	estados	de	SP,	MG,	PB,	
PI e MA foram treinados/capacitados.

• R$	4.392	para	o	Programa	Conscientização	e	Informação	sobre	o	
Câncer de mama.

• R$ 45.050 para Captação de Recursos

Doações

As doações recebidas durante o ano de 2017 e de 2016 podem ser assim demonstradas:

Custo dos projetos

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	XX	de	maio	de	2018.

Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais	Em	31	de	dezembro	de	2017	e	2016	(Em	Reais)

concluído	em	2017,	visou	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 2017 e 2016 podem ser assim demonstrados:

Recursos comprometidos com projetos
 
Em	2015	a	Associação	recebeu	da	empresa	Telefônica	Brasil	S.A	o	
valor	de	R$	528.204,60	para	realização	do	projeto	“Treinamento	e	
Capacitação	em	Mamografia	com	Foco	em	Qualidade”,	aprovado	pelo	
Programa	Nacional	de	Apoio	à	Atenção	Oncológica	(Pronon),	SIPAR	
25000.069698/2015-01. o projeto que teve início em 2016 e foi 
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O TRABALHO DA AMÉRICAS AMIGAS 
NÃO SERIA POSSÍVEL SEM O APOIO 
DE NOSSOS AMIGOS, PARCEIROS, 
APOIADORES, VOLUNTÁRIOS E 
PATROCINADORES

Cada parceria e cada doação recebida em 2017 nos ajudaram 
a trabalhar pela queda da mortalidade por câncer de mama 
no	Brasil,	promovendo		a	detecção	e	diagnóstico	precoce	da	
doença.	A	todos	que	estiveram	conosco	e	nos	apoiaram,	nosso	
mais profundo agradecimento.

Declaração de isenção ITCMD

Certidão 
de OSCIP 2016

Certificado de Entidade  
Promotora dos Direitos Humanos

09/07/2015 portal.mj.gov.br/CNEs/certidaoRenovacaoOSCIP.jsf

http://portal.mj.gov.br/CNEs/certidaoRenovacaoOSCIP.jsf 1/1

    

  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO

 

CERTIDÃO
 

CERTIFICASE que a instituição Américas Amigas, inscrita no CNPJ sob o nº
10.594.583/000180, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público por Despacho do Secretário Nacional de Justiça, publicado no DOU de 28 de
Janeiro de 2010, teve sua condição de OSCIP renovada por este Órgão, por ter atendido o
que determina a legislação vigente.

Não obstante o prazo de validade da presente certidão, o Ministério da Justiça poderá
eventualmente cancelar a qualificação se for comprovada, através de processo
administrativo, qualquer infração às normas que disciplinam a qualificação como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Caberá aos interessados verificar acerca da manutenção da qualificação desta entidade,
bem como da existência de processo administrativo em trâmite, no endereço eletrônico
http://www.mj.gov.br/CNEsPublico.

Certidão válida até 30 de Setembro de 2016

Brasília DF, 9 de Julho de 2015.

Código de controle da certidão  22636E.514356.676471.533863.3D49
 
Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet, em conformidade com a portaria
SNJ nº 24 de 11 de outubro de 2007, no endereço eletrônico: http://www.mj.gov.br/cnes
 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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