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MENSAGEM DA PRESIDENTEMENSAGEM DA PRESIDENTE

Queridos Amigos, Doadores e Associados,

É com muito orgulho e uma sensação de dever cumprido que apresentamos a vocês nosso primeiro 
Relatório Social, que traz as informações consolidadas de nossas realizações desde quando iniciamos 
nossas operações, em Janeiro de 2009.

A entrega de cada mamógrafo nos traz uma alegria imensa, não só pelo bem que ele proporciona 
à população feminina atendida pela instituição benefi ciária, mas também porque nos sentimos com-
pensados por um trabalho intenso, realizado com muita paixão em seus mínimos detalhes.

De outubro de 2009 a dezembro de 2010 entregamos 12 mamógrafos em diversos pontos do país. 
Destacamos a doação à Marinha do Brasil que instalou 2 mamógrafos em seus navios NA Pará e NasH 
“Doutor Montenegro” e que iniciaram, assim, um projeto pioneiro de levar a mamografi a às mulheres 
ribeirinhas da Região Amazônica.  

Foi um período de aprendizado constante , que nos trouxe um enorme senso de conquistas realiza-
das apesar de alguns percalços  como por exemplo , a demora de algumas instituições a iniciarem seus 
trabalhos. Ao mesmo tempo, tivemos enorme prazer em ver outras instituições duplicarem o atendi-
mento logo nos primeiros meses de uso do aparelho. 

Vocês verão na seção dos resultados, por exemplo, que nossas doações aumentaram em 78% o nú-
mero médio mensal de mulheres atendidas por nossos benefi ciários no ano de 2010.

O importante é que cumprimos nossa missão – a de auxiliar na diminuição da mortalidade por cân-
cer de mama – realizando parcerias com instituições criteriosamente escolhidas, e com compromisso 
perfeitamente alinhado conosco. 

E nosso trabalho não seria possível se não tivéssemos o apoio de todos vocês.

O desafi o agora é aprimorar processos e discutir continuamente as atividades que devem ser reali-
zadas para sermos cada vez mais efetivos em nossa missão.

Agradecemos a confi ança e o apoio de todos e fi camos a disposição caso tenham alguma dúvida ou 
desejem receber mais informações sobre o nosso trabalho.

Um abraço,

Francisca de Paula Harley
Presidente – Américas Amigas
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QUEM SOMOS:QUEM SOMOS:
Américas Amigas é baseada na união de brasileiros e norte-americanos que trabalham juntos por uma causa maior: 

a diminuição do número de mortes no Brasil devido ao câncer de mama dando acesso a pessoas de baixa renda à de-
tecção precoce. 

Barbara Sobel, esposa do então embaixador dos E.U.A. no Brasil, juntou-se a um grupo de amigos e parceiros e fun-
daram em janeiro de 2009 a Associação Américas Amigas. Hoje, a Américas Amigas orgulha-se de ter como parceiros 
empresas americanas e brasileiras além de diversos colaboradores que atuam de forma individual. Além disso, a Amé-
ricas Amigas já conquistou a qualifi cação de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – nos termos 
da lei no. 9.790 de 23 de março de 1999 e possui o Certifi cado de Entidade Promotora de Direitos Humanos promulgada 
pela Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo.

MISSÃO:MISSÃO:
Nossa missão é promover, em território brasileiro, atividades que combatam a mortalidade causada pelo câncer de 

mama atingindo, principalmente, pessoas de baixa renda através da disponibilização de instrumentos de:

 Membros Fundadores 
Andrea da Veiga Pereira
Carlos Alberto Vieira
Chella Safra
Eric Street
Francisca de Paula Harley
Ida Sztamfater
Laura Marlene Gould
Marcelo Secaf
Maria Antonia Magalhães Civita
Richard Steere Aldrich
Sergio Daniel Simon

 Membros Honorários 
Barbara Sobel
Clifford Sobel
Nelson Jobim
Roberto Civita
Sérgio Amaral

 Membros Beneméritos
Chella e Moise Safra
Donata Meirelles e Nizan Guanaes
Eike Batista
Família Feffer
Maria Helena e Jorge Gerdau Johanpeter
Vicky e Joseph Safra

 Conscientização;
 Prevenção;
 Diagnóstico Precoce;
 Tratamento

Valores:
 Ética e transparência
 Efi ciência e Dedicação
 Solidariedade e Voluntariado

 Diretoria Executiva
Francisca de Paula Harley  – Presidente (desde jan/2009)
Eric Street – Vice-Presidente (de mai/2009 a jun/2011)
Andrea da Veiga Pereira – Vice-Presidente (desde 

jun/2011)
Gunter Bert Eberhardt – Dir. Tesoureiro (de mai/2009 a 

mar/2010)
Donald Mc Darby – Dir. Tesoureiro (de mar/2010 a 

jun/2011)

 Gerente Geral
Ana Cristina Ekerman (desde jun/2009)

 Conselho Científi co
Dr. Sérgio Simon (desde jan/2009)
Dr. Aron Belfer ( desde jun/2011)
Dr. Marcelo Secaf (desde jun/2011)

 Conselho Fiscal
Carlos Alberto Vieira (desde jan/2009)
Heinz Peter Elsdrodt ( desde jan/2009)
Richard Steere Aldrich Jr. (desde jan/2009)

MEMBROS:MEMBROS:
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Os principais eventos de arrecadação ocorridos no ano 
de 2009 e 2010 foram:

 Em 27/04/09: A Associação organizou o primeiro 
Evento “Night of the Stars”, onde compareceram cerca 
de 450 convidados. Além disso, um carro Smart, doa-
do pela Mercedes Bens, foi rifado no evento. 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOSARRECADAÇÃO DE FUNDOS

Além dos valores acima mencionados, a Américas 
Amigas obteve o compromisso por parte de três doado-
res, que realizaram suas doações diretamente às insti-
tuições (dois mamógrafos digitais ao setor de Projetos 
Sociais do Hospital Israelita Albert Einstein – SP e um 
mamógrafo digital para o projeto Núcleo Mama Porto 
Alegre administrado pelo Hospital Moinhos de Vento em 
Porto Alegre).

As doações recebidas durante o ano de 2009 e 2010 
podem ser assim demonstradas:

2010 2009

Quantidade Montante Quantidade Montante

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

Acima de R$ 500.001

68

36

1

4

262.209

1.063.897

60.609

661.604

65

36

4

5

1

255.008

1.167.250

301.600

901.349

765.242

109 2.048.319 111 3.390.449

DOAÇÕESDOAÇÕES

 Em 26/05/09: A Associação foi agraciada com bilhete-
ria do show “Elas cantam Roberto Carlos” cedido pela 
empresa Ingresso Rápido.

 Em 09/08/2010  outro Evento “Night of the Stars”foi 
realizado, onde compareceram cerca de 450 convida-
dos e uma Pajero Mitsubishi foi rifada e seu ganha-
dor, Roberto Civita doou para leilão.

Os recursos obtidos através dos eventos “Night of the 
Stars” decorrem de 3  atividades:

1.  Venda de mesas/convites – Patrocinadores insti-
tucionais

2.  Doações espontâneas de empresas e/ou indivídu-
os de valores equivalentes a um mamógrafo – Pa-
trocinadores de Projetos 

3.  Rifas vendidas durante o evento para um carro.

“Night of the Stars” 2009 – Fundadoras da Américas Amigas.

“Night of the Stars” 2010 – Luciano Huck com as Fundadoras da 
Américas Amigas.

Carro rifado no evento do “Night of the Stars” 2010 – 
Américas Amigas.

Entrega do carro Smart rifado no “Night of the Stars” 2009.
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Mamógrafos entregues em 2009:
A partir de junho de 2009, quando a maior parte do 

dinheiro estava em caixa, iniciamos as negociações com 
os fornecedores de mamógrafos e organização logística e 
jurídica junto aos benefi ciários.

A Américas Amigas tomou o cuidado de, na negocia-
ção, obter um contrato de assistência técnica e treina-
mento por dois anos aos seus benefi ciários.

Além disso, disponibilizou a todos os seus benefi ciá-
rios o mínimo de 1000 folhetos que indicam e estimulam 
a prevenção do câncer de mama pelo auto-exame, exame 
clínico e mamografi a.

Este folheto esclarece:
 Quem
 Quando e,
 Por que

As mulheres 
devem fazer auto-
exame das ma-
mas, exames clíni-
cos e mamografi a.

 OUTUBRO/2009
Benefi ciário: Hospital Barão de Lucena
Administração: Secretaria Estadual do Estado de PE
Doador: Chella e Moise Safra

O Hospital atende a população de Recife além de al-
gumas cidades vizinhas e cidades do Interior do Estado. 

Segundo o Hos-
pital, 80% da po-
pulação feminina 
atendida por eles 
pertence à faixa 
de 40 – 65 anos 
de idade. 

O Hospital, já 
possuía infra-es-
trutura instalada, 
além de oferecer 
tratamento para 
pacientes de cân-
cer. A doação de 

um mamógrafo analógico foi realizada pela necessidade 
de atender sua demanda reprimida que cresce a cada ano, 
graças às palestras e cursos de prevenção oferecidas pela 
Secretaria de Saúde de Pernambuco no Interior do Estado. 

 OUTUBRO/2009
Benefi ciário: APAMI (Associação Petrolinense de 

Amparo à Maternidade e à Infância)
Administração: APAMI (Associação Petrolinense de 

Amparo à Maternidade e à Infância)
Doadores: Patrocinadores Institucionais

Petrolina possui uma população de cerca de 282.000 
pessoas, sendo cerca de 32.000 mulheres na faixa dos 40 

a 69 anos. A 
APAMI, porém, 
não se limita 
a atender a 
população lo-
cal. Ela aten-
de pes soas 
provenientes 
de várias cida-
des dos Esta-
dos da Bahia, 
Pernambuco, 
Piauí, entre 

outros. A APAMI já atendia cerca de 300 mulheres por 
mês, mas apresentava uma demanda reprimida de 800 
pacientes/mês, que está sendo atendida através da doa-
ção de um mamógrafo analógico. 

 NOVEMBRO/2009
Benefi ciário: Ambulatório de Especialidades do 

Município de Suzano
Administração: Secretaria de Saúde do Município de 

Suzano
Doador: Fundação Arymax – Família Feffer

A cidade de Su-
zano possui cerca 
de 285.000 habi-
tantes sendo que 
38.708 são mulhe-
res na faixa dos 40 
– 60 anos de idade.

A doação de um 
mamógrafo analó-
gico a esta cidade 
deveu-se ao fato 
dela não possuir 
em sua rede públi-
ca nenhum mamó-
grafo para rastre-
amento de câncer 
de mama, gerando fi las de espera de mais de dois meses 
para a realização do exame. Na ocasião a cidade utilizava 
equipamento terceirizado para oferecer o serviço de ma-
mografi a à sua população. 

  

Mamógrafos entregues em 2010 
com fundos obtidos em 2009:

  
 FEVEREIRO/2010

Benefi ciário: Hospital Central da Polícia Militar do Rio 
de Janeiro (Rio de Janeiro / RJ)

Administração: Polícia Militar do Rio de Janeiro 
Doador: Eike Batista

O Hospital atende a força da PM do Rio de Janeiro e 
seus dependentes, incluindo cônjuges, fi lhos e pais. São 

a
A
n
a
p
c
d
p
d
d
d

Cerimônia de doação ao HBL – Primeira 
Dama de PE, Renata Campos (no centro) com 
fundadoras e gerente da Américas Amigas.

Apami – Associação Petrolinense de Amparo à 
Maternidade e a Infância – Centro de Oncologia 
Dr. Muccini.

Cerimônia de doação ao Ambulatório de 
Especialidades de Suzano – Prefeito,  Marcelo de 
Souza Cândido (em frente à esquerda), Daniel Feffer, 
presidente da Fundação Arymax (na extrema direita), 
diretores da Américas Amigas e convidados.
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cerca de 200.000 
pessoas atendi-
das pelo Hospital, 
sendo 1/3 do sexo 
feminino. 

A doação foi 
realizada devido 
à necessidade de 
agilizar o atendi-
mento oferecido 
atualmente, que 
é feito somente 
através de clínicas 
conveniadas.

O equipamento digital ,doado em fevereiro de 2010 
foi instalado em maio devido a atrasos na obra da sala 
de mamografi a. Seu funcionamento, porém, fi cou restri-
to a casos urgentes devido a falta médicos radiologistas. 
O Hospital precisou contratá-los, através de concurso, e 
capacitá-los dentro das normas da PM. A instituição ini-
ciou a operar o equipamento em sua plena capacidade a 
partir de 2011.

 JUNHO/2010
Benefi ciário: Hospital São Paulo – Setor de Radiologia 

(São Paulo / SP)
Administração: Disciplina de Mastologia – 

Departamento de Ginecologia – EPM/UNIFESP
Doadores: Patrocinadores Institucionais

A doação de um mamógrafo analógico foi realizada 
em junho de 2010 devido à sua urgência e importância, 
já que o público da Clínica de Especialidades é a mulher 
que apresenta a suspeita de tumor; e o tempo e a quali-
dade da investigação do mesmo são chaves para a sua 
cura e/ou sobrevivência. 

Houve demora na sua instalação por conta de atrasos 
nas reformas da sala de mamografi a. 

O equipamento realizará não somente o serviço de 
diagnóstico de câncer de mama, mas também de rastre-
amento da população feminina da Cidade de São Paulo. 

Na zona Sul da cidade de São Paulo, O Hospital São 
Paulo é o único serviço que possui toda a infraestrutura 
para atendimento e tratamento do câncer de mama de 
mulheres usuárias do SUS

 JUNHO/2010
Benefi ciários: Navio Hospital Auxiliar Pará 

(1 equipamento – Belém/PA) e Navio Hospital 
“Dr. Montenegro” ( 1 equipamento – Manaus/AM)

Administração: Marinha do Brasil
Doadores: Patrocinadores Institucionais

A Marinha do Brasil, através de seus Navios Auxiliar 
Pará e NAsH “Dr. Montenegro”, atende a população ri-
beirinha da região 
amazônica.

A doação de 2 
(dois) mamógrafos 
analógicos à Mari-
nha do Brasil teve 
como objetivo pos-
sibilitar o acesso 
a um diagnóstico 
precoce, em luga-
res inacessíveis, 
a mulheres que 
nunca tiveram es-
te tipo de serviço 
médico à sua dis-
posição.

A Marinha do Brasil investiu pesadamente não só na 
adaptação de seus navios - já que o equipamento afeta a 
fl utuabilidade dos mesmos – como na compra de equi-
pamentos CR (radiologia compu tadorizada), para viabi li-
zar a leitura dos lau dos remota men te por seus médicos 
radiologistas que não estejam embarcados.

As mulheres dia g nosti ca das com cân cer terão o apoio 
da Marinha que as encaminhará ao sistema de saúde pú-
blico local.

Cerimônia de doação ao HCPMRJ – Coronel 
Mário Sérgio,comandante geral da polícia 
militar (último a direita), junto com ofi ciais e 
diretoria da Américas Amigas.

Cerimônia de doação à Marinha do Brasil 
no Navio Na Pará – Almirante Júlio Neto, 
Comandante Maior da MB (no centro), 
à frente dos convidados.

Marinha do 
Brasil – Navio 
de assistência 
Hospitalar 
“Doutor 
Montenegro”.

Cerimônia de doação à 
UNIFESP/HSP – De jalecos 
brancos, médicos da 
Unifesp: Prof. Dr. Afonso 
Nazário, Prof. Dr. José 
Roberto Ferraro e 
Dra Simone Elias. 
Da direita para esquerda: 
Andrea da Veiga Pereira, 
Renata Feffer, Eric Street, 
Barbara Sobel, Donald 
Mc Darby e Ana Cristina 
Ekerman, representantes 
da Américas Amigas.

C i ô i d d ã à M i h d B il

 OUTUBRO/2010
Benefi ciários: Hospital Municipal M`boi Mirim 

(  1 equipamento – São Paulo/SP) e UBS Cidade IPAVA 
( 1 equipamento – São Paulo/SP)

Administração: Sociedade Benefi cente Israelita 
Brasileira Hospital Albert Einstein

Doadores: Banco Safra e Donata Meirelles e Nizan 
Guanaes
 A subprefeitura do M`boi Mirim é composta pelos 

distritos do Jardim São Luis e Jardim Ângela e conta com 
uma população de 591.297 habitantes; destes, aproxima-
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damente 311.000 são mulheres, sendo 90.094 mulheres 
com mais de 40 anos de idade. (Fonte: SIAB, 2009)

A doação de dois mamógrafos di gitais para essa re-
gião tão extensa deveu-se ao fato da mesma não possuir 
programa específi co para rastreamento e diagnóstico do 
câncer de mama com cobertura para a base populacio-
nal local. 

Com a implantação desse projeto, pretende-se refe-
renciar para esses equipamentos 52.000 mulheres ins-
critas em 13 Unidades Básicas de Saúde da região. 

O início das operações dos dois equipamentos es-
tá prevista para a segunda metade de junho de 2011 já 
que sua administração contratatou e capacitou técnicos 
e médicos que prestarão atendimento  nas duas unida-
des. Além disso, cerca de 1000 agentes comunitários do 
Programa de Saúde da Família também foram treinados 
para melhor orientar a população.

que mais pacientes não tenham que deslocar-se ao cen-
tro de Porto Alegre para realizar seus exames. 

Vale lembrar que antes desta doação, não existia ne-
nhum equipamento parecido instalado em Porto Alegre, 
somente no estado de São Paulo. 

Doações realizadas com fundos 
obtidos em 2010:

 DEZEMBRO/2010
Benefi ciário: Fundação Amaral Carvalho (Jaú/SP)
Administração: Fundação Amaral Carvalho
Doadores: Patrocinadores Institucionais 

A Fundação Amaral Carvalho, Situada na cidade de 
Jaú, atende não somente a população daquela cidade, 
mas também várias outras cidades. 

Segundo dados do IBGE, somente nas regiões de 
maior infl uência do hospital, existem 48.505 mulheres 
entre 40 e 64 anos de idade.

O Hospital é o único que atende a população da re-
gião pelo SUS, conseguindo realizar 800 mamografi as 
por mês. Este número de mamografi as não é o sufi ciente 
para atender à demanda da região, que espera de 15 a 20 
dias para realizar um exame. A doação de um mamógra-
fo analógico para esta instituição aumentará imediata-
mente sua capacidade de atendimento em 50% e no mé-
dio prazo em 100%, diminuindo o tempo de espera para 
a realização de exames para pela metade.

Cerimônia de doação ao Núcleo Mama Porto Alegre 
– Srs. Jorge Gerdau Johanpeter e José Paulo Martins, 
da Gerdau; Dra. Maira Caleffi , presidente do IMAMA e 
Barbara Sobel e Francisca Harley, da Américas Amigas.

Hospital 
Municipal do 
M’ Boi Mirim 

Hospital Amaral 
Carvalho – Jaú.

UBS (Unidade Básica de Saúde) – Cidade Ipava.

 OUTUBRO/2010
Benefi ciários: Núcleo Mama Porto Alegre 

(Porto Alegre/RS)
Administração: Hospital Moinhos de vento
Doador: Gerdau

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV), 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
e com apoio do Instituto da Mama (Imama), desenvolveu 
um Centro de Referência na Saúde da Mama. 

Com a doação deste mamógrafo digital, o Núcleo 
Mama Porto Alegre passou a dispor da mais avançada 
tecnologia para imagem da mama. Tal fato favorecerá 
o atendimento de uma demanda reprimida e permitirá 
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Doações comprometidas para 2011
Ainda em 2010, avaliamos e nos comprometemos 

com duas doações a serem efetivadas em 2011:

 NATAL:
Benefi ciários: CECAN (Centro Avançado de Oncologia)
Administração: Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer
Doador: Lojas Riachuelo
Previsão de início das operações: julho/agosto 2011

O CECAN, é uma 
unidade ambulato-
rial de diagnóstico 
e tratamento que 
sedia setores de 
radioterapia, qui-
mioterapia e medi-
cina nuclear, além 
de abrigar consul-
tórios de várias es-
pecialidades, como 
mastologia e oncologia clínica.

A doação de um mamógrafo analógico com CR ( Ra-
diologia computadorizada) ao CECAN vem ao encontro 
da necessidade da Instituição de aumentar a oferta de 
exames de mamografi a. Hoje são realizadas em média 
955 mamografi as/mês. Com a doação, o CECAN se com-
promete realizar, no mínimo, 1500 mamografi as/mês.

 SALVADOR
Benefi ciários: Hospital Santa Isabel
Administração: Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Doadores: Doadores Institucionais
Previsão de início das operações: julho/agosto 2011

O Hospital atende a população de Salvador e sua Re-
gião Metropolitana, além de todas as cidades do interior 
do estado. No total, a população feminina entre 40-65 
anos desta região é de 201.353 mulheres ( fonte: INCA 
2007).

O Hospital teve seu mamógrafo desativado por não 
proporcionar qualidade de exames e gerar longas fi las de 
espera, devido a questões de manutenção. O compromis-
so da Instituição, ao receber a doação de um mamógrafo 
analógico com CR (radiologia computadorizada), da Amé-
ricas Amigas 
é realizar 900 
exames/mês.

A Fundação Amaral Carvalho, pela necessidade de re-
formas em sua sala de mamografi a e sua aprovação pelo 
CENEM (Comissão Nacional de Energia Nuclear) não teve 
seu mamógrafo instalado. O mesmo foi transferido para 
outro benefi ciário , no exercício de 2011, e assim que a Ins-
tituição obtiver a aprovação do CENEM, um novo equipa-
mento será encaminhado a ela.

 DEZEMBRO/2010
Benefi ciário: Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de 

Barretos – Unidade de Jales ( Jales/SP)
Administração: Fundação Pio XII 
Doadores: Patrocinadores Institucionais 

A unidade atende não somente a população da cida-
de, 439.152 pessoas / 64.289 mulheres na faixa de 40-65 
anos de idade (Censo- IBGE 2010) como também, a popu-
lação de diversas cidades ao seu redor.

Desta forma, a doação de um mamógrafo digital 
à Fundação Pio XII ( Unidade de Jales) pela, vem ao en-
contro do objetivo das duas entidades e da Secretaria de 
Saúde de São Paulo de desafogar o atendimento oncoló-
gico em Barretos e oferecer um serviço rápido e efi ciente 
à população da região.

Hoje, a Unidade deJales atende cerca de 660 mulhe-
res por mês.

A doação do equipamento, mais que dobrará o aten-
dimento do Hospital.

Hospital de Câncer de Barretos – Unidade de Jales.

Cerimônia de doação ao Hospital de Câncer de 
Barretos (Unidade de Jales) – Henrique Prata e 
Edmundo Mauad, da Fundação Pio XII com Barbara 
Sobel, Francisca Harley e Ana Cristina Ekerman, da 
Américas Amigas.

Liga Norte Riograndense – Natal.

Hospital Santa 
Izabel – Salvador.

i ô i d d ã i l d â dd

Liga Norte Riograndense Natal
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RESULTADOSRESULTADOS
Desde sua fundação, em janeiro de 2009, até 31/12/2010, entregamos 12 mamógrafos em diversos locais do Brasil. 

Ainda em 2010, a Américas Amigas já tinha avaliado e se comprometido com duas doações a serem realizadas em 2011. 
Segue abaixo o calendário de doações :

 Juntos, os benefi ciários de Petrolina, Recife, Suzano, Belém, Manaus e Porto Alegre realizaram 16.424 mamografi as  
no ano de 2010

 Em 31/12/2010, a quantidade média de mamografi as realizadas mensalmente por nossos benefi ciários contribuiu 
para um incremento total de 78% em relação à quantidade realizada antes das doações:

Locais Doação Início das Operações
Petrolina - PE out/09 dez/09

Recife - PE out/09 dez/09

Suzano - SP nov/09 abr/10

Rio de Janeiro - RJ fev/10 jan/11

Belém - PA jun/10 set/10

Manaus - AM jun/10 set/10

UNIFESP: São Paulo - SP jun/10 jan/11

Porto Alegre - RS out/10 nov/10

Mboi Mirim: São Paulo - SP out/10 jun/11

Cidade Ipava: São Paulo - SP out/10 jun/11

Jales - SP dez/10 mai/11

Jaú - SP dez/10 Prev. jul/ago 2011

Salvador - BA jun/11 Prev. jul/ago 2011

Natal - RN jul/11 Prev. jul/ago 2011

Número de exames realizados ao mês
Antes da doação Após doação Incremento

Petrolina - PE 300 346 15%

Recife - PE 100 350 250%

Suzano - SP 400 553 38%

Belém - PA 0 123 **

Manaus - AM 0 109 **

Porto Alegre - RS 300 478 59%

TOTAL 1100 1959 78%
* Não foi feito cálculo de incremento pela base inicial ser 0.

 97% das mamografi as foram realizadas com o objetivo de PREVENÇÃO / SCREENING

 3% das mamografi as foram realizadas com o objetivo de DIAGNÓSTICO

 126 CASOS DE CÂNCER DE MAMA FORAM CONFIRMADOS:
• APAMI - Petrolina: 35 casos em 4.152 exames realizados (1%)
• Hospital Barão de Lucena – Recife: 90 casos em 4.198 exames realizados ( 2%)
• Nucleo Mama Porto Alegre – 1 caso em 955 exames realizados ( 0,10%)

 A fi la de espera p ara a realização de exames nos locais que já possuíam mamógrafo diminuiu de 2 a 3 meses para 
1 a 2 semanas.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Américas Amigas

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em reais)  – Modelo simplifi cado
Ativo 2010 2009 Passivo e patrimônio social 2010 2009
Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.677.141 1.211.420 Fornecedores 14.849 42.130
Bens destinados à doação 806.200 Tributos  a pagar 194.548 137.392
Adiantamento a fornecedores 11.253 271.357 Obrigações trabalhistas 2.066
Despesas do exercício seguinte 3.317

211.463 179.522

1.688.394 2.292.294

Não circulante
Não circulante

Contingências trabalhistas 103.359
Imobilizado 2.811 724

103.359
Patrimônio social

Superávit acumulado 1.376.383 2.113.496
Total do ativo 1.691.205 2.293.018 Total do passivo e patrimônio social 1.691.205 2.293.018

Américas Amigas
Demonstrações do superávit (défi cit)

2010 2009
Operações

Doações 2.048.319 3.390.449
Deduções da receita (40.195) (109.428)

Resultado bruto 2.008.124 3.281.021

Custo das atividades (2.481.284) (843.416)

Administrativas e gerais (391.375) (381.413)

(Défi cit) superávit operacional (864.535) 2.056.192

Receitas fi nanceiras líquidas 127.422 57.304

(Défi cit) superávit do exercício (737.113) 2.113.496

As demonstrações fi nanceiras completas e o relatório dos auditores independentes 
estão disponíveis para consulta na sede da administração da Américas Amigas.

Américas Amigas
Fluxo de caixa do exercício de 2009 e 2010 

2010 2009
 R$  R$ 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit / Defi cit  Líquido do Exercício  (737.113,14)  2.113.494,76 
Depreciação e Amortização  20.994,28  65,85 
Depreciação Acumulada  (20.613,29)  - 

 (736.732,15)  2.113.560,61 
(Aumento) Diminuição de Adiantamentos a Fornecedores  260.103,75  (271.357,05)
(Aumento) Diminuição de Despesas do Exercício Seguinte  3.315,81  (3.315,81)
Aumento (Diminuição) de Fornecedores  (27.280,74)  42.130,00 
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias  57.155,39  137.392,91 
Aumento (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas  2.066,15  - 
Aumento (Diminuição) de Provisão para Contigência  103.360,00  - 
Total  398.720,36  (95.149,95)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (338.011,79)  2.018.410,66 
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS
(Aumento) Diminuição de Bens do Imobilizado  803.732,00  (806.989,98)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  803.732,00  (806.989,98)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS  -  - 
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  -  - 
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES  465.720,21  1.211.420,68 
Caixa e Equivalentes no Início do Ano  1.211.420,68  - 
Caixa e Equivalentes no Fim do Ano 1.677.140,89  1.211.420,68 
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