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Presidente e Cofundadora da Associação Águia

O que você vai 
ver por aqui

1. Palavra da Presidente
2. Nosso time
3 e 4. Sonhar e voar! Nossa missão
5 a 8. Adolescentes cumprindo
medidas socioeducativas no Brasil
9 e 10. Formando Águias
11 e 12. Lançamento do livro 
Do Palco para a Prisão
13 a 20. Voos alcançados em 2021
21 e 22. Como apoiar
23 e 24. Voluntário em cena

Muitas oportunidades, desafios e vitórias em 2021 e 2022!

Nossa equipe cresceu com a chegada de André, diretor de
Operações, a volta de Daniele, nossa secretária, Bianca, nossa
assistente social e Thais, na comunicação. Iniciamos uma parceria
com a Sociedade Bíblica do Brasil e fomos escolhidos para
realizar o curso de capacitação e gestão do Instituto Amazília. 

O projeto Sonhar e voar – quebrando as correntes voltou à
Fundação CASA em agosto, com três novas turmas de
adolescentes. Depois dos vídeos que enviamos na pandemia 
com depoimentos dos adolescentes em liberdade, 
estavam todos ansiosos pela nossa volta e empolgados 
para participar do projeto.

A Associação Águia tem sido luz na escuridão e temos grande
esperança no ano de 2022. Completamos 15 anos de vida com
muitos sonhos.  Temos quatro centros da Fundação CASA na lista
de espera para começar o projeto. Queremos começar um
projeto piloto com servidores do sistema prisional do Estado, o
Projeto UP – Unindo Pessoas, Unindo Propósitos, para oferecer a
eles psicodrama que gere apoio mútuo e autocuidado. E estamos
escrevendo um projeto para ajudar adolescentes que sonham em
fazer faculdade, o Formando Águias.

Muito obrigada por todo seu apoio. Sua contribuição nos ajuda a
fazer diferença para a eternidade. Queremos encorajar você a
continuar sonhando conosco por vidas transformadas, que são
famílias transformadas e resultam em uma sociedade
transformada!

Que Deus abençoe você.
Com muito amor e gratidão,

Cally Magalhães



Daniela Piva, psicodramatista

Ismael Gomes, educador socialBianca Camargo, assistente social

Você sabe quantas pessoas trabalham nos
bastidores do nosso projeto?

Cally Magalhães, cofundadora 
e presidente

André Bretas, diretor de operações

Laisa Teixeira, psicodramatista

Daniele Conestabile, secretária

Adriana Dellagiustina, psicodramatista

Marcela Torres, professora de
Dança e Expressão Corporal

Cléssios Cordeiro, educador
social e membro do Conselho

de Desenvolvimento

Sérgio Roberto, educador social Thais Romano, comunicação



"...enquanto a pobreza, a
injustiça e a desigualdade
brutal existirem em nosso
mundo, nenhum de nós pode

realmente descansar."
Nelson Mandela



sonhar e voar!

 Promovemos a justiça restaurativa, ajudando adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas a voarem em direção a
novos papéis por meio de oficinas de Psicodrama, atendimentos

individuais e acompanhamento pós-desinternação, diminuindo os
ciclos de violência, oferecendo novos recursos para 

lidarem com conflitos e oportunidades de reinserção social.

Trabalhamos para que correntes sejam
substituídas por sonhos, libertando nossas Águias

para alçarem novos voos.

a nossa missão na prática

Nossas Águias
 Trabalhamos com

adolescentes cumprindo
medidas

socioeducativas,
liberdade assistida e

libertos; e
respectivamente com

suas famílias.

Onde voamos
 Atuamos nos centros de
medida socioeducativa
Fundação CASA, Centro
Bela Vista, Onix (antigo

Belém) e Nova Vida, além
das diversas regiões e

comunidades da cidade
de São Paulo.

Voos alçados
Durante os nossos 

15 anos de história, mais
de mil adolescentes,

crianças e adultos foram
ajudados. Dos
adolescentes

acompanhados,
aproximadamente 

70% não reincidiram.



Um panorama sobre a
internação de

adolescentes no Brasil.

adolescentes cumprindo
medidas socioeducativas

no brasil



Brasil tem 46 mil
adolescentes cumprindo

medidas socioeducativas

Menores de 18 anos podem ficar
internados no máximo três anos,

ou cumprir medidas em liberdade
ou semiliberdade. O tempo exato
de cada pena é determinado pela

gravidade do ato infracional, e
também por uma análise

psicológica e social feita por
servidores, promotores e juízes.

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), 
46 mil menores de idade em conflito com a lei foram atendidos pelo
órgão no ano passado. Ao todo, 59% dos adolescentes eram negros e
22%, brancos — no geral, a população brasileira se divide entre 53,% de
negros e 45,4% de brancos.

Das 5 mil pessoas que cumpriam medidas socioeducativas no Estado de
São Paulo no início deste ano, por exemplo,
49% tinham cometido infrações 
relacionadas ao tráfico de 
drogas — roubos representavam 
37%; furtos 3% e homicídios, 2,6%. 
Os dados são da Fundação CASA, 
órgão que aplica medidas 
socioeducativas em São Paulo.

"Fazer justiça é ir
a lugares em que o
tecido da paz se
rasgou, onde os
membros da
sociedade estão
caindo pelos rasgos
do tecido e fazer
reparos."
Timothy keller

Tráfico de drogas
49,0%

Roubos
37,0%

Furtos
3,0%

Homicídios
2,6%



"O abandono da escola é o primeiro sinal de que esse adolescente pode
entrar na criminalidade. Muitas vezes, a escola não procura a família
nem aciona qualquer serviço de assistência social", diz Cibele Bueno, da
Visão Mundial, que por anos trabalhou com adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.

"Ele começa a se envolver com o crime na comunidade. Os motivos são
vários: quer acesso a dinheiro, a bens de consumo, poder e até
pertencer a um grupo, ser reconhecido naquele espaço. Começa levando
um pacotinho de um lado para o outro, ganha dinheiro, tem acesso a
drogas e armas. Quando quer sair, não consegue porque a facção
não permite mais, às vezes 
é ameaçado", diz.

Fonte: BBC News

Estado de São Paulo tem
mais de 5 mil jovens

infratores na 
Fundação CASA

Entre janeiro e agosto de 2021, na
Grande São Paulo, mais de 2.8 mil

menores foram apreendidos em
flagrante. No estado somam mais de 

5 mil jovens internados na Fundação
CASA. 80% dos menores foram

apreendidos por ligação com o tráfico
de drogas, enquanto 20% em crimes

variados, como roubos, homicídios,
latrocínios e sequestros.

 
Fonte: G1 Notícias



De acordo com dados fornecidos pelo governo estadual, cada
adolescente internado na Fundação CASA custa R$11.500 por mês.

Estão incluídos nesse montante o atendimento socioeducativo 24 horas
por dia e sete dias por semana, refeições  e atividades, como aulas de
educação profissional,  oficinas de arte e cultura e práticas esportivas,

além dos salários e benefícios dos cerca de 12 mil funcionários da
instituição. Na ETEC, cada estudante, que cumpre jornada integral de até

10 horas, custa ao Estado  cerca de R$3.500 anuais.
 

"Se nós tivéssemos mais escolas em tempo 
integral voltadas para esse público vulnerável, 

onde o aluno realmente desenvolve seu 
potencial, boa parte desse problemas 

seria resolvido", afirma o diretor estadual da 
APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo), Gilmar Ribeiro.

 
Fonte: O Vale

Interno da Fundação CASA custa ao Estado
mais do que aluno da ETEC

QUANTO CUSTA UMA VIDA
TRANSFORMADA PARA NÓS?

Cada nova turma de 10-12 adolescentes no projeto
Sonhar e voar - quebrando as correntes custa

aproximadamente R$24 mil, 
cerca de R$6 mil por mês. 

Com aproximadamente R$7 mil,
quatro adolescentes podem ter

suas vidas transformadas!



formando águias
ajude nossas águias a alcançarem novos voos



forme águias
Faça sua doação mensal e

 enviando adolescentes e jovens da
Fundação CASA para a universidade.

Ajude a formar uma Águia
com R$25,02

 
Ajude a formar uma Águia

com R$50,02
 

Ajude a formar uma Águia
com R$100,02

 
Ajude a formar uma Águia

com R$150,02
 

Ajude a formar uma Águia
com R$250,02

 
Ajude a formar uma Águia

com R$600,02
 

Banco Bradesco
Associação Águia

Agência: 2724
C.C.: 24294-2

CNPJ/PIX 08.241.248/0001-56



"Uma história inspiradora
de quebrantamento, fé,
esperança e alegria."

Nicola Temple, diretora do
projeto Indivíduos Inspirados



"As memórias de Cally Magalhães
nos cativam de forma irresistível. Com um
olhar poético e uma escrita detalhista, Cally
nos convida a acompanhá-la em sua
extraordinária jornada da Inglaterra para a
Índia e a Estônia, chegando finalmente a
São Paulo, Brasil. Somos levados por ela
nessa jornada enquanto segue sua trilha de
sinais e bênçãos a fim de trazer alívio,
esperança e cura às pessoas, onde quer que
estejam - nas ruas, favelas, prisões ou
escondidas embaixo das pontes."

Depois do lançamento em inglês, com o título "Dancing With
Thieves", a autobiografia da diretoria e cofundadora da

Associação Águia, Cally Magalhães, ganhou sua versão em
português e foi lançado em outubro de 2021, com o título "Do

palco para a prisão", pela Editora Esperança.
 

A história que emociona a todos, também cativou um produtor
cinematográfico inglês. O resultado é que "Do palco para a

prisão" ganhará uma versão em filme e entrará em cartaz em
vários países.

Clark Baim, compre o seu livro
Você pode adquirir seu livro

por meio do WhatsApp
(11) 99935-2828.

PhD, Diretor, Birmingham Institute for Psychodrama, UK,
e fundador do Geese Theatre Company, Inglaterra.



"Se você sentir
em seu coração

que deve
cuidar de

outra pessoa,
você terá sido
bem-sucedido."

Maya Angelou



FAMÍLIAS
32

72

OVOS DE PÁSCOA
240

CESTAS BÁSICAS, E
DE LIMPEZA E HIGIENE

300

VOOS ALÇADOS EM
Com a continuação da pandemia da COVID-19 no Brasil, nossas

oficinas presenciais só puderem ser retomadas no segundo
semestre.  Mas, enquanto não voltávamos com as atividades,
cuidamos das famílias e dos nossos adolescentes com cestas

básicas e kits de material de limpeza e higiene pessoal.

2021

PRESENTES
PARA AS CRIANÇAS

130 adultos, crianças e
adolescentes cuidados
mensalmente por nós.

em parceria com a Cacau Show



R$10 MIL

Com o retorno das atividades presenciais na Fundação CASA em
agosto de 2021, nossa equipe realizou semanalmente oficinas de

psicodrama e  atendimentos individuais.

Ao longo do ano foram
realizadas duas campanhas para
a arrecadação e entrega de 
240 ovos de páscoa, em
parceria com a Cacau Show, 
32 cestas básicas e cestas de
Natal, com alimentos da época,
como Peru e Chester, e 72
presentes para as crianças das
famílias atendidas pelo projeto.

CENTROS
ATENDIDOS3

ÔNIX - COM 11 ADOLESCENTES

NOVA VIDA - COM 9 ADOLESCENTES

BELA VISTA - COM 9 ADOLESCENTES

Durante as 14 semanas foram realizadas 48 sessões de
acompanhamento individual por centro.

SESSÕES
INDIVIDUAIS48 ADOLESCENTES

ATENDIDOS29

ARRECADADOS PARA O
NATAL DAS FAMÍLIAS



Lojas Marisa doa
computadores para

famílias de adolescentes
da Fundação CASA

Muitas das famílias atendidas por nós
não possuíam computadores e isso

dificultou muito o ensino a distância das
crianças. Em 2021, recebemos a doação

de 15 computadores desktops, que
foram entregues para as 15 famílias que

precisavam do equipamento. 

Associação Águia
realiza campanha

para entregar
cobertores no

inverno

Visando o cuidado integral dos
menores e de suas famílias, durante o
inverno, a Associação Águia levantou
recursos e entregou 80 cobertores
para os adolescentes e suas famílias.
Muitas das famílias atendidas vivem 
 em moradias precárias de madeira e
os cobertores são essenciais para a
preservação de suas vidas e saúde.



“ANTES EU ROUBAVA
UMAS DEZ MOTOS NO

DIA E FOI NA OFICINA DE
PSICODRAMA, DO

PROJETO ÁGUIA, QUE
PERCEBI O DANO QUE
ESTAVA CAUSANDO AS

PESSOAS”
L.H.*

 
*Depoimento de um ex-interno

assistido pela Associação Águia.

Foto registrada para
matéria do jornal 

O Estado de São Paulo.



Nós fazemos parte da Rede IBAB
Solidária, um movimento de

mobilização e cooperação da Igreja
Batista de Água Branca com

Organizações da Sociedade Civil. Por
meio desta parceria, recebemos
doações que são destinadas para

Recursos Humanos, nos possibilitando
trabalhar com uma equipe profissional
e preparada para atender aos nossos

adolescentes e suas famílias.

os nossos recursos
Graças a sua participação e generosidade pudemos

ajudar adolescentes e suas famílias a 
alçarem novos voos.

 

Para cumprir nossa missão, contamos com o apoio e a generosidade de
pessoas, empresas e voluntários que se dedicam na arrecadação de

recursos.  Confira os principais destaques da nossa captação, que nos
permitiu alcançar tantas vidas e famílias em 2021.

CONTRIBUIÇÕES DE
PESSOA JURÍDICA

R$40.515,00

1. DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA



 

Doações para a Associação Águia vindas de pessoa física podem
ser realizadas de duas formas: contribuição financeira

diretamente para a nossa conta bancária ou por meio da
plataforma PicPay. Além das ações de captação, como

campanhas de arrecadação para a entrega de cestas básicas e
distribuição de cobertores.

2. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA

PARCEIROS
INTERNACIONAIS

R$107.864,58

CONTRIBUIÇÕES DE
PESSOA FÍSICA

R$48.690,10

3. DOAÇÕES DE PARCEIROS DO EXTERIOR
A Associação Águia faz parte do Trustbridge Global. Isso nos

permite receber doações de todo o mundo (exceto Brasil e Grã
Bretanha), por meio do serviço oferecidos por eles. Se você está

fora do país, veja como fazer a sua doação.

Para residentes da Grã Bretanha,
acesse o link e faça a sua doação:

www.give.net/20098650

Para doações internacionais, envie
um e-mail para:

tcollins@trustbridgeglobal.com



COMO NOSSOS RECURSOS SÃO UTILIZADOS

ENTENDA NOSSO RELATÓRIO

Salários e prestadores de
serviço pessoa física;
Encargos sociais.

 Recursos Humanos:
Aluguel;
Internet;
TLIF (Taxa de Fiscalização
de Localização, Instalação
e Funcionamento);
Despesas com veículos.

Despesas estruturais:

Cursos e treinamentos;
Palestras.

Despesas com
treinamentos:

Alimentação;
Material de escritório,
cozinha e limpeza;
Equipamento;
Combustível;
Honorários contábeis;
Doações diversas;
Outras despesas.

Despesas sociais:

Despesas com impostos;
Despesas bancárias.

Outras despesas:

DESPESAS COM TREINAMENTOS
1,06%

OUTRAS DESPESAS
0,9%

RECURSOS HUMANOS
56,7%

DESPESAS ESTRUTURAIS
6,5%

DESPESAS SOCIAIS
34,8%



como apoiar



como apoiar
Veja formas de continuar apoiando a

Associação Águia

doações internacionais

via transferência bancária
Ajude a mudar a vida de adolescentes
e suas famílias, doando qualquer
quantia para a nossa conta.

Banco Bradesco
Associação Águia

Agência: 2724
C.C.: 24294-2

CNPJ/PIX 08.241.248/0001-56

A Associação Águia faz parte do
Trustbridge Global. Isso nos permite
receber doações de todo o mundo
(exceto Brasil e Grã Bretanha), por
meio do serviço oferecidos por eles.

Para residentes da Grã Bretanha,
acesse o link e faça a sua doação:

www.give.net/20098650

Para doações internacionais, envie
um e-mail para:

tcollins@trustbridgeglobal.com



voluntário em cena



seja um voluntário em cena!
Sua atuação nos ajuda na transformação 

de vidas.

Você pode ser um voluntário em cena compartilhando suas
habilidades com adolescentes que cumprem medidas

socioeducativas e suas famílias e que precisam do nosso apoio e
cuidado. Você poderá se voluntariar para várias áreas de

atuação, como psicologia, assistência social, administrativo,
psicodrama e comunicação.

 
Para se inscrever, acesse aguiaassociacao@gmail.com 

ou www.associacaoaguia.org.br

mailto:aguiaassociacao@gmail.com
http://www.associacaoaguia.org.br/


 /aguiaassociacao
 /associacaoaguia
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