RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o
Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019 e as respectivas Demonstrações Contábeis,
elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.
A Associação Beneficente Bom Pastor, através do artigo 1° do Estatuto Social, é uma associação
civil, de natureza beneficente, filantrópica e religiosa, sem fins econômicos e ou lucrativos, de caráter
assistencial social e educacional, constituída sob a moral cristã, dotada de personalidade jurídica desde
22 de fevereiro de 1983 e com Estatuto Social primitivo registrado no 3° Oficial de Registro de Títulos
e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca Capital do Estado de São Paulo no Livro de
n° 50.272 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNJP) do Ministério da Fazenda sob o
n° 53.454.971/0001-78.
A Associação Beneficente Bom Pastor tem por finalidade prioritária a assistência social, como
também a assistência educacional, por meio do amparo, proteção e desenvolvimento da criança, do
adolescente, do jovem e do adulto, com a prestação de serviços de defesa dos direitos sociais, de
acolhida e proteção social, da concessão de auxílios financeiros e materiais, da complementação da
renda familiar, de fomento ao convívio familiar, comunitário e social e, consequentemente da
proteção social da pessoa humana.
Desenvolve serviços da educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; bem
como, programas específicos de assistência social, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência
Social, regulamentada pela Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, com tipificação apresentada
na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009.
De acordo com as diretrizes e procedimentos previstos pela NOB/SUAS, as ações desenvolvidas
pela entidade qualificam-se como programas assistenciais planejados e gratuitos, de caráter
permanente e contínuo.
Os programas mantém interface com a Assistência Social, complementando e ampliando as ações
desenvolvidas; contam no seu financiamento, com diversos parceiros e recursos próprios advindos
de doações e promoções, conforme apontado no Balanço.
A Associação Beneficente Bom Pastor é composta de 03 espaços devidamente equipados, seguros
e acessíveis para o desenvolvimento das ações previstas em cada serviço ou programa. Toda esta
infraestrutura, composta por mobiliários e equipamentos adequados, é disponibilizada para o
atendimento de usuários da educação e assistência social.
No exercício de 2019 foram atendidas 754 pessoas, realizados 92.743 atendimentos e
servidas 399.253 refeições, tudo de forma gratuita.
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente
necessários.
São Paulo, 31 de março de 2020.
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I. IDENTIFICAÇÃO

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM PASTOR
CNPJ: 53.454.971/0001-78
Endereço: Rua César Domenico, 85 – José Bonifácio – Itaquera
Cidade/ UF: São Paulo / SP
Telefone: (0XX11) 2521.3007
Fax: (0XX11) 2205.1109
E-mail: bpastor@domboscoitaquera.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal: Decreto n° 705, I de 02 de maio de 2011
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual: Lei n° 14.292 de 22 de dezembro de 2010
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal: Decreto n° 51.721 de 18 de agosto de 2010

DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO
Número do Registro no livro: 50272
Número: 50272
Cartório: 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica “Adalberto Netto”
Município/ UF: São Paulo – SP
Data do Registro: 13/12/83

II. REGISTRO DA ENTIDADE:
“A Associação Beneficente Bom Pastor”, através do artigo 1° do Estatuto Social, é uma
associação civil, de natureza beneficente, filantrópica e religiosa, sem fins econômicos e ou
lucrativos, de caráter assistencial social e educacional, constituída sob a moral cristã, dotada
de personalidade jurídica desde 22 de fevereiro de 1983 e com Estatuto Social primitivo
registrado no 3° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da
Comarca Capital do Estado de São Paulo no Livro de n° 50.272 e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNJP) do Ministério da Fazenda sob o n° 53.454.971/0001-78.
III. CARÁTER DA ENTIDADE
Artigo 1° - A Associação Beneficente Bom Pastor é uma associação civil, de natureza
beneficente, filantrópica e religiosa, sem fins econômicos e ou lucrativos, de caráter
assistencial social e educacional.
IV. OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS
Artigo 3° - A Associação Beneficente Bom Pastor tem por finalidade prioritária a assistência
social, como também a assistência educacional, por meio do amparo, proteção e
desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, com a prestação de
serviços de defesa dos direitos sociais, de acolhida e proteção social, da concessão de auxílios
financeiros e materiais, da complementação da renda familiar, de fomento ao convívio
familiar, comunitário e social e, consequentemente da proteção social da pessoa humana.
V. PLANO ESTRATÉGICO
Apresentamos os principais pontos do Plano Estratégico da Associação
Beneficente Bom Pastor, formulado em 2005 e que continuou em execução até 2019,
passando por algumas revisões.
VISÃO
Manter a solidez, credibilidade e respeito, expandindo sua ação socioeducativa e
pastoral do trabalho juvenil e familiar, para outras regiões mais carentes, com planejamento
estratégico prévio e análise do redimensionamento.
MISSÃO
Contribuir com a construção de uma sociedade justa, humana e igualitária, por
meio de atividades socioeducativas que visem à melhoria da qualidade de vida e o pleno
exercício da cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão ou risco social e
pessoal.
VOCAÇÃO
A Associação Beneficente Bom Pastor está vocacionada para realizar atividades
socioeducativas que envolvam a mobilização de comunidades, a articulação com o poder
público, ações voltadas para a juventude e pessoas em situação de vulnerabilidade, exclusão

ou risco social e pessoal na medida em que dispõe de um sólido modelo de educação (o
Sistema Preventivo, proposta pedagógica de Dom Bosco, baseada na presença contínua e no
trinômio razão-religião-amor) e de uma rede (Rede Salesiana de Ação Social) com
infraestrutura própria e equipes treinadas para o trabalho social.
PRINCÍPIOS E VALORES
• Trabalhar pelo bem comum, para a vida e pela dignidade humana;
• Atuar tendo como instrumentos a fraternidade e a solidariedade;
• Colocar a ética na orientação de todas as suas atividades e relações com beneficiários,
apoiadores e parceiros;
• Valorizar o trabalho de todos aqueles que se empenham para atender pessoas em situação
de vulnerabilidade;
• Utilizar a educação como sistema de prevenção para crianças e jovens;
• Respeitar a diversidade de ideias, crenças e pessoas;
• Concentrar sua atuação no trinômio razão- religião - afetividade.
DESAFIOS
 SUSTENTABILIDADE
 COMUNICAÇÃO
 TRABALHO EFETIVO COM A FAMÍLIA
 COMPROMETIMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS EDUCADORES
 VOLUNTARIADO
 ARTICULAÇÃO REGIONAL
 AVALIAÇÃO
A família é o foco de todo este plano, sendo considerada “sujeito” e não mera
beneficiária do trabalho socioeducativo, muito menos “problema”. Dessa forma, ela passa a
ser o eixo articulador de todos os serviços e programas existentes, sendo a principal
preocupação e fonte inspiradora da ação social.
Sabendo do desenvolvimento por que passa a cidade de São Paulo,
particularmente, a Zona Leste, onde a Associação Beneficente Bom Pastor se situa,
desenvolvimento este em que tivemos papel fundamental na participação e articulação, a
nossa visão é pautada na apropriação desse desenvolvimento por parte das famílias atendidas,
de forma a não serem expulsas pelo mesmo.
Dessa forma, há um trabalho preventivo e educativo, junto à comunidade, pautado
nos princípios de Dom Bosco que se fundamenta no respeito e atendimento aos direitos
inerente à pessoa humana, na proteção integral, assegurando-se todas as oportunidades, a fim
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
Esse trabalho representa o respeito às relações humanitárias, acredita na promoção
da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso e da família como um todo. Visa à
formação social e o desenvolvimento das aptidões culturais, profissionais, artísticas e
esportivas. Além de estar em plena sintonia com as Metas do Milênio da ONU, especialmente
as seguintes: Acabar com a fome e a miséria e Todo mundo trabalhando pelo
desenvolvimento.

É importante reforçar que o sucesso da atuação tem sido conquistado com a
credibilidade de muitos parceiros que têm investido no trabalho realizado. Assim sendo, os
objetivos propostos são plenamente alcançados, por meio do envolvimento e compromisso de
todos os colaboradores, norteando ações para atingir as metas dos vários serviços e
programas.
VI. ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
A “Associação Beneficente Bom Pastor” desenvolve serviço específico de
educação, nos termos regulamentados pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, bem como demais
legislação pertinente. De forma complementar, em atendimento ao seu plano estratégico, é
desenvolvido um programa de acompanhamento familiar.
Em 2019, foram atendidas 754 pessoas, realizados 92.743 atendimentos e servidas
399.253 refeições.
6.1. SERVIÇO – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 Descrição da Atividade Realizada:
A Associação Beneficente Bom Pastor administra três Centros de Educação
Infantil em Itaquera – dois no Distrito de José Bonifácio e um no Distrito de Itaquera,
periferia da Zona Leste da Cidade de São Paulo, conveniados com a Secretaria Municipal de
Educação: CEI Bom Pastor 1 – “Nogueira Sudeste”, CEI Bom Pastor 2 – “José Bonifácio” e
CEI Bom Pastor 3 – “Itaquera I”.
A Educação Infantil tem como objetivo geral a promoção do desenvolvimento
integral da criança de 0 a 3 anos, no despertar de suas capacidades cognitivas, físicas,
emocionais, estéticas, éticas para favorecer e qualificar sua inserção social. Nossa meta a ser
atingida baseada no Sistema preventivo e nos Direitos Humanos tem como expectativa
desenvolver um ser humano atuante, democrático, livre, crítico, e autônomo, orientado e
incentivado a reconhecer-se como cidadão de direitos.
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação definiu a Educação Infantil
(creches e pré-escolas) como a primeira etapa da Educação Básica. Esta definição
representou um avanço importante no sentido de explicitar o dever do Estado com a
educação das crianças e garantir o direito da população de até quatro anos de idade às
políticas educacionais de qualidade.
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas
por meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem com os
professores e as outras crianças e afetam a construção de suas identidades.
 Objetivo Geral:
Contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, promovendo a socialização da
criança por meio da construção de sua identidade e autonomia com base no Sistema Preventivo de
Dom Bosco.

 Público Alvo:
Crianças de 0 a 3 anos e onze meses de idade, de ambos os sexos.

 Período de realização:
De fevereiro a dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00.

 Resultados obtidos:
 Promoção do desenvolvimento infantil em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo e moral,
contribuindo para a construção do conhecimento sobre si e o mundo.
 Desenvolvimento de atividades de educação, proteção, alimentação, saúde e lazer.
 Inserção da criança no Programa por meio de Banco de Dados da SME, solicitação do
Poder Judiciário ou da Família.
 Estabelecer relação de amizade e afetividade entre crianças – família – educadores.
 Articulação do Projeto Político Pedagógico.
 Realização de Passeios, Mostras Culturais e Projetos diversos.
 Participação das famílias no trabalho educativo, por meio de reuniões, participação em
eventos e festas.
 Capacitação continuada dos educadores.
 Articulação com diversos parceiros para manutenção e desenvolvimento do trabalho.

 Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita em 2019:
576 crianças. 100% de gratuidade. Tendo sido realizados 87.706 atendimentos e servidas 398.560
refeições.



Recursos Humanos:
Neste serviço, tivemos 17 voluntários e finalizamos o ano com 73 funcionários.

6.2. PROGRAMA – ATENDIMENTO A FAMÍLIA

 Descrição da Atividade Realizada:
Esse programa visa nortear todo o trabalho com famílias atendidas pela Associação
Beneficente Bom Pastor.
A família vem sofrendo em seu processo histórico, novas concepções do modelo de
família nuclear (pais e filhos) para novas relações de alianças, definidas por Ângela Mendes de
Almeida como um “grupo composto por certo número de pessoas ligadas por consanguinidade
ou aliança ou uma representação social que os diversos grupos e sociedades fazem das relações
de aliança e de consanguinidade”.
A família torna-se plenamente contemplada em tudo o que é desenvolvido, bem como a
comunidade como um todo, por meio de várias ações realizadas, incluindo eventos de cunho
cultural e sócio comunitários.
 Objetivo Geral:
Promover e desenvolver o protagonismo da família, resgatando sua história, tornando-a um
agente de transformação social.
 Público Alvo:
Famílias diversas inseridas nos Centros de Educação Infantil ou não.
 Período de realização:
De segunda à sexta-feira, em horário comercial. Eventualmente, em eventos realizados nos finais
de semana.
 Resultados obtidos:







Famílias participando efetivamente dos eventos da Instituição e da Comunidade.
Famílias participando das formações e reuniões socioeducativas.
Resgate da autoestima, senso crítico, com valorização das diferenças étnicas.
Fortalecimento da amizade, solidariedade e vínculos familiares.
Fortalecimento das famílias para o enfrentamento dos problemas do cotidiano.
Inclusão de novas famílias nos serviços ofertados pela Obra Social Dom Bosco e outras
Instituições.
 Viabilizar a aceitação da família e usuários para participar de tratamentos ou Grupos de
Ajuda em Dependência Química, quando necessário.
 Realização das atividades destacadas abaixo:
 Atendimento e orientação a Família;
 Reuniões específicas.
 Fortalecimento de parcerias com universidades e recursos da comunidade;
 Entrega do Leite (Programa Viva Leite).

 Nº. total de beneficiários atendidos:
Não é possível precisar o número de atendidos em todas as ações. Estamos revendo nossa forma
de registro para a obtenção desse número.
No Programa Viva Leite, foram atendidas 60 famílias e realizados 4.317 atendimentos.
 Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:
100% de gratuidade total.

6.3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA


Descrição da Atividade Realizada:
O Programa de Capacitação Continuada prevê a realização de atividades regulares,
contínuas, organizadas anualmente, com periodicidade definida de acordo com o
planejamento prévio e calendário institucional.
A Capacitação Continuada contempla os colaboradores na perspectiva de
desenvolvimento, educação formal, capacitação, aperfeiçoamento, treinamento,
qualificação, desempenho entre outros.



Objetivo Geral:
Contribuir com a capacitação, desenvolvimento profissional e continuado dos
colaboradores.



Resultados:
- Equipe gestora e Técnica com especialização no segmento de atuação, terceiro setor
ou áreas afins;
- Colaboradores da área docente e administrativa com formação em nível superior
completa ou em curso;
- Colaboradores de nível operacional com formação ensino médio completo;
- Colaboradores motivados, capacitados e preparados para o desenvolvimento das
atividades;
- Melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido.



Público-alvo:
Colaboradores (CLT, estagiários e voluntários) que integram a organização.



Quantidade de Pessoas Atendidas:
Em 2019, todos os colaboradores foram atendidos neste programa, num total de 74
funcionários e 27 voluntários, totalizando 693 atendimentos e refeições servidas ao
longo de 2019. Todos os atendimentos ocorreram de forma gratuita.



Origem dos Recursos (destacar se existe cobrança dos participantes atendidos e
despesas das atividades):

Endossamos que não há e/ou não houve cobrança de pagamentos dos participantes
atendidos. Os atendimentos são 100% gratuitos.
Outros Recursos:
Recursos financeiros advindos de doações, tanto de pessoas jurídicas como pessoas
físicas, por meio de depósitos em conta corrente bancária específica.
Recursos advindos de bazares e ações entre amigos.
Parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), visando a
cooperação educacional para concessão de descontos em produtos e/ou serviços
oferecidos pelo SENAC aos beneficiários da parceria.
Parceria esporádica com outras instituições de ensino.


Recursos Humanos:
Não há um quadro específico para este programa, contratamos profissionais ou
firmamos parcerias para o desenvolvimento das ações, envolvendo inclusive os
próprios colaboradores capacitados, especialmente a equipe gestora e diretiva.

6.4. PROGRAMA GESTÃO DE TALENTOS


Descrição da Atividade Realizada:
O programa Gestão de Talentos prevê a realização de atividades regulares, contínuas,
organizadas anualmente, com periodicidade definida de acordo com o planejamento
prévio e calendário institucional. As ações do Programa estão organizadas da seguinte
maneira: a) Voluntariado; b) Estágio.



Objetivo Geral:
Contribuir com a formação profissional e cidadã dos usuários dos diversos Serviços,
Programas e Projetos executados pela presença salesiana, bem como dos membros da
comunidade local.



Resultados:
- Jovens e adultos com aptidões e consciência para o exercício da cidadania por meio
da prática de voluntariado;
- Jovens e adultos qualificados profissionalmente e acolhidos para a prática de estágio.



Público-alvo:
Jovens e adultos, a partir de 16 anos.



Quantidade de Pessoas Atendidas:
Em 2019, foram atendidas 27 pessoas; sendo realizados 27 atendimentos específicos,
sem contar os dias de trabalho voluntário realizado. Todos de forma gratuita.



Origem dos Recursos (destacar se existe cobrança dos participantes atendidos e
despesas das atividades):
Endossamos que não há e/ou não houve cobrança de pagamentos dos participantes
atendidos. Os atendimentos são 100% gratuitos.
Outros Recursos:
Recursos financeiros advindos de doações, tanto de pessoas jurídicas como pessoas
físicas, por meio de depósitos em conta corrente bancária específica.
Recursos advindos de bazares e ações entre amigos.

VII. ORIGEM DOS RECURSOS
O trabalho desenvolvido fortaleceu-se por meio de parcerias com a comunidade,
funcionários, colaboradores, organizações assistenciais internacionais, universidades e
empresas privadas dos mais diversos segmentos. O Governo do Estado e a Prefeitura de São
Paulo, por meio de suas Secretarias, são grandes parceiros em diversos serviços.
EDUCAÇÃO:
 Convênios com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, Órgão do
Poder Executivo Municipal, com repasse de recursos de origem municipal, a seguir:
- Centro de Educação Infantil Bom Pastor I (Nogueira Sudeste);
- Centro de Educação Infantil Bom Pastor II (José Bonifácio);
- Centro de Educação Infantil Bom Pastor III (Itaquera I).
Programa – atendimento a família:

Convênio com a SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO CODEAGRO, a seguir: Programa Viva Leite.
OUTROS RECURSOS:
Recursos financeiros advindos de doações, tanto de pessoas jurídicas como pessoas físicas,
por meio de depósitos em conta corrente bancária específica.
Recursos advindos de bazares e ações entre amigos.
VIII. VINCULAÇÃO
Os serviços e programas realizados pela Associação Beneficente Bom Pastor, têm
abrangência territorial municipal (São Paulo), sendo priorizado o atendimento local, de
acordo com D.R.E. de Itaquera, nos Centros de Educação Infantil.

A entidade sempre procura promover a diversidade, e no exercício que findou o fez por
meio das seguintes atuações:

Valorizamos a cultura afro-brasileira por meio de diversas atividades culturais,
entre elas a Capoeira e a Escola de Samba, além de realizarmos anualmente nos diversos
núcleos a Semana de Consciência Negra.

Os deficientes são inseridos nas diversas atividades existentes, de acordo com as
suas possibilidades.

A diversidade é valorizada constantemente por meio de atividades culturais e de
formação humana desenvolvidas em todos os núcleos cotidianamente, além da inserção de
todos esses segmentos nos diversos serviços sem discriminação.

Valorização da mulher, contando com aproximadamente 96% de trabalhadoras
do sexo feminino, sendo a maioria também nos cargos de gestão, sem diferenciação
salarial.
As atividades e serviços realizados pela entidade atingiram toda a população de baixa
renda não só da localidade em que está inserida como também a de bairros adjacentes.
Além disso, as atividades e serviços realizados pela entidade, também atingiram
beneficiários que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou de risco social
(famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, sociabilidade,
identidades estigmatizadas, exclusão pela pobreza e/ou acesso às demais políticas públicas,
vítimas de violência e outros).
IX. EVENTOS ESPECIAIS EM 2019
Em abril, comemoramos junto com o CCA Bom Pastor, da Obra Social Dom Bosco, o
padroeiro da Associação Beneficente Bom Pastor. Foram realizadas apresentações
artísticas dos quatro CCAs e foi servido um delicioso almoço para todos os presentes,
inclusive para as famílias dos usuários.
Em maio, realizamos uma formação especial sobre Meio Ambiente com todos os
colaboradores em Santa Isabel. Neste mesmo mês, aconteceu a Gincana da Solidariedade
envolvendo todos os usuários da Associação, com o objetivo de propiciar a integração
entre os mesmos e conscientizá-los sobre a responsabilidade socioambiental e a
solidariedade. Nesta gincana foram arrecadados diversos itens como: cobertores, garrafas
pet, latas de alumínio, alimentos, fraldas geriátricas, entre outros. Todos os itens foram
doados para associações da região. No mesmo mês, realizamos a Festa das Mães com
diversas apresentações culturais e artísticas.
Em junho, realizamos a tradicional Festa Junina.
Em setembro, comemoramos o dia do Educador Social, proporcionando um dia de lazer e
convívio para todos os colaboradores.
Em outubro, celebramos o dia das crianças em todas as unidades que atendem esta faixa
etária.

No mês de novembro, realizamos a Festa das Nações e uma atividade externa com todos os
funcionários, na unidade da Obra Social Dom Bosco, na Cidade do Guarujá, visando à
integração da equipe e o desenvolvimento da educação e consciência socioambiental.
No mês de dezembro, foram feitas diversas celebrações de encerramento do ano e todas as
crianças foram agraciadas com uma sacolinha de Natal, graças aos inúmeros padrinhosparceiros.
Ao longo de todo ano, realizamos e participamos de diversas apresentações, torneios e
campeonatos, além de levarmos os usuários para participarem de diversas atividades
externas, como passeios, feiras e exposições.

Finalizamos o ano tendo atendido 755 pessoas, realizado 92.743 atendimentos e
servido 399.253 refeições, com 74 funcionários e 27 voluntários, além de diversos
parceiros e prestadores de serviço.

Aprendemos, com o tempo que, a partir de um ideal, fica possível transformar o dia-a-dia
de toda uma região. O nosso trabalho pode ser medido em resultados concretos e números,
pois foram atendidas mais de 417 mil pessoas, realizados mais de 28 milhões de
atendimentos e quase 58 milhões de refeições servidas em 17 espaços educativos e
comunitários, nos bairros de Itaquera e Guaianases, ao longo destes anos, incluindo a Obra
Social Dom Bosco e Associação Beneficente Imaculada Conceição.

São Paulo, 31 de março de 2020.

P. Rosalvino Morán Viñayo
Diretor Presidente

