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A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo
é uma entidade sem fins lucrativos, fundada há 22
anos por fazedores da cultura paulistana e
apaixonados pelo Centro Cultural São Paulo.
Atuamos de forma autônoma na promoção e
preservação do legado e memória do Centro
Cultural São Paulo.

Foram inúmeros projetos realizados com foco na
preservação do prédio e restauração dos
principais acervos da Cidade: nosso rico
patrimônio histórico e cultural.

Durante este momento de pandemia do COVID-
19, a sustentabilidade da AACCSP ficou
comprometida, surgindo a necessidade de apoio
para que a instituição se mantivesse viva.

Com isso, a campanha surgiu como uma
necessidade emergencial da entidade em se
manter durante o período, garantindo a execução
e administração dos projetos culturais em
andamento.



Ficamos muito felizes 
em poder contar com você

Queremos agradecer pelo seu apoio, que foi
muito importante para a continuidade de nossas
atividades.

Não atingimos 100% da nossa meta, mas com sua
ajuda, conseguimos garantir o pagamento de
parte dos compromissos financeiros, o que é
muito significativo neste momento. 

Como forma de garantir o nosso compromisso
com a transparência, apresentamos a prestação
de contas sobre o uso dos recursos.

Atingimos 19% da meta com a colaboração de 56
apoiadores de três estados diferentes. 

O total arrecadado foi de R$ 14.875,00, sendo
6,5% destinada à taxa administrativa da
plataforma Catarse. Assim, o recurso total
recebido foi de R$ 13.908,12.
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COMPROVANTES

O valor foi destinado ao pagamento de três
prestadores de serviços, que executaram ações e
atividades no início de 2020. 

Foram pagos: 

(i) R$ 3.000,00 referente a contratação de um
assistente de projetos, que contribuiu com a
elaboração de projetos culturais de preservação
de acervos;

(ii) R$ 8.000,00 referente a contratação de uma
consultoria estratégica para elaboração de
programas de mobilização de recursos que
nortearão as atividades da Associação em 2021; e 

(iii) R$ 2.908,12 referente ao pagamentos de duas
parcelas do serviço de manutenção elétrica
realizada no prédio do Centro Cultural São Paulo.
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NOSSO
AGRADECIMENTO

Graças a sua ajuda, 
seguimos construindo pontes.

Nossa missão continua, 
mas com a certeza de que juntos
podemos ir mais longe.

Agradecemos pela confiança!

Siga a AACCSP nas redes sociais e
fique por dentro das novidades.

instagram.com/aaccsp
facebook.com/aaccsp
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