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Mudamos
para a casa
nova

Informativo Semente
Esperança
O dia tão esperado chegou! No dia 08 de julho mudamos para
a casa nova! Tudo ainda está encaixotado e a expectativa de todos
é enorme para ver como ficará organizado o novo espaço!
Hora de agradecer e também compartilhar a alegria de uma
conquista que não tem nome. Uma conquista de todos que
acreditaram, esses anos todos, que era possível concretizar um
sonho.

Foram muitos os momentos econômicos, políticos,
institucionais que nos fizeram refletir, mas jamais desistir, porque
quando se acredita em um sonho somos impulsionados a construir
um caminho para poder transformá-lo em realidade. Nesse caminho,
inúmeras foram as pessoas que nos deram a mão e trilharam
conosco. Por isso chegamos até aqui!
Em setembro comemoremos os 20 anos de existência do
Semente Esperança. Vinte anos de trabalho incansável buscando, a
cada dia, minimizar os problemas vividos em nossa comunidade.
Muitos foram os desafios que enfrentamos até agora, e maiores serão
os que surgirem, daqui para a frente! De casa nova, com a
capacidade de atendimento praticamente duplicada, teremos que
aplicar esforços maiores para continuar a atender nossas crianças e
adolescentes, com qualidade.
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Percussão
em foco

O grupo de percussão apresentou-se, no dia 11 de maio, na
abertura do seminário “Política de Assistência Social na Proteção
Básica- Perspectivas e desafios Brasil/Angola”, evento
promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de
Campinas.
O objetivo do evento foi aproximar as experiências sobre a
proteção básica nos dois países, Brasil e Angola. O interesse em
partilhar vivências surgiu depois de uma viagem da secretária
Jane Valente a Luanda, onde ela pode expor o trabalho que vem
sendo desenvolvido em Campinas, com famílias em situação de
vulnerabilidade. Os resultados positivos entusiasmaram o docente
Amor Monteiro, da Universidade Católica de Angola, para ver o
trabalho do município de Campinas.

De acordo com Amor Monteiro “Angola está em processo de
construção da Política Nacional de Assistência Social e viemos a
Campinas aprender com sua experiência, partilhar desse
conhecimento de modo a pensar melhor a nossa política, que está
sendo desenhada pelo governo de Angola.”
O momento foi de aprendizado para todos os presentes, que
se sentiram motivados a continuar os trabalhos e ações integradas
com as comunidades, de forma que um maior número de pessoas
possa ter acesso ao conjunto de políticas e programas sociais.
Pode se dizer que ambos os países ainda têm muito a trabalhar
para minimizar as diferenças sociais!
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A outra apresentação aconteceu durante o “18 de maio- Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, celebrado em todo o Brasil há vários
anos. A data foi criada com o intuito de ajudar a combater este mal
que destrói a vida de milhares de jovens todos os anos.
De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, é
assustador o número de casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes no país. Normalmente, nesta data, são realizadas
diversas atividades, como palestras e oficinas temáticas sobre a
prevenção contra a violência sexual nas escolas, e demais espaços
sociais.

As ações aproximam a sociedade de estratégias de combate
como o Disque 100, um serviço telefônico de recebimento,
encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação de
direitos humanos.
Para a secretária municipal de Assistência Social e Segurança
Alimentar, Jane Valente, a principal razão de existir o 18 de maio é
a possibilidade de mobilização, sensibilização e comprometimento
da sociedade e das famílias. Com esse conjunto de iniciativas, a cada
ano, o compromisso dos profissionais está se aprimorando, levando
desdobramentos para os territórios com um trabalho intenso junto às
famílias e crianças.
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Teatro Infantil
no Sesi
Amoreiras

O teatro do Sesi Amoreiras foi aberto às escolas e
ao público em geral, para a apresentação da peça “Bruxa
Malabé”, apropriada para crianças. Em maio,
acompanhados da educadora Daniela Januário, nossas
crianças assistiram a uma peça de teatro de fantoches, que
apesar da resistência inicial, revelou-se uma grande
surpresa, com o desenvolvimento da encenação.

As crianças participaram das atividades interativas
e, aos poucos, estão descobrindo que essas e muitas
outras oportunidades da agenda cultural do município, são
interessantes e acessíveis a todos.

Quando o teatro terminou estavam bastante empolgados e
querendo saber quando seria a próxima oportunidade.

O teatro, atualmente, é uma opção cultural interessante, pois
com as campanhas de popularização o acesso está ampliado,
possibilitando cada dia mais que as pessoas conheçam e se encantem
com os espetáculos. Com essas experiências, nossas crianças estão
começando a entender que o acesso à cultura é um direito que eles
podem exercer!
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O dia 29 de maio amanheceu ensolarado e logo cedo,
educadores, famílias e voluntários chegaram ao Parque
Ecológico para participar da tão esperada Festa da
Família. Uma atividade planejada pelo serviço social, em
conjunto com a equipe de educadores e maciça
participação das crianças, que prepararam os detalhes da
decoração.  

      

  

O objetivo dessa atividade é estimular a socialização e a
convivência familiar e comunitária, para desenvolver o sentimento
de pertencimento além de fortalecer as relações familiares. Metade
das famílias assistidas pela instituição participou das atividades,
divertindo-se nas brincadeiras e desafios propostos.

                

        

  

Apesar de boa parte das famílias não ter participado, vale
reforçar a importância daquelas que saíram de suas casas, em seu
único dia de descanso, após uma semana de trabalho, para passar
algumas horas com seus filhos. Nas horas de descontração e
brincadeiras é que podemos olhar nossos filhos, valorizar os
momentos compartilhados, perceber realmente, como eles são.
Lembrando que os laços são formados nos momentos de
convivência!
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As crianças prepararam cada momento da festa, esperando
poder participar. Aquelas que participaram se sentiram orgulhosas
por poderem mostrar aos seus pais o resultado de seu trabalho.
A equipe de educadores teve uma participação excelente.
Foram capazes de motivar as crianças durante dias, para a
preparação da festa. No entanto, para que um maior número de
famílias queira ou possa participar, a entidade ouvirá as famílias para
tentar encontrar o melhor dia da semana e horário. Isso porque as
crianças se envolvem muito no preparo da festa e acabam
decepcionadas quando por um motivo ou outro, não podem
participar!

                  

        

      

  

O comprometimento das famílias com as atividades
desenvolvidas na instituição é também um comprometimento com a
vida dos filhos!
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O papel de
cada um!

Colocar-se no lugar do outro é sempre um exercício efetivo
para trabalhar o conceito de empatia!
Em uma manhã chuvosa, o Semente Esperança viveu uma
experiência única: todas as funções foram trocadas! Tanto
educadores quanto porteiro, motorista, assistente social e
coordenação se viram exercendo funções desconhecidas e
aparentemente, muito simples! A partir de um sorteio, cada
funcionário pode vivenciar um dia na vida do outro!

O que mais foi comentado pelo grupo é que sempre achamos que
aquilo que o outro faz é mais simples do que aquilo que fazemos!
Colocar-se no lugar do outro e sentir o que significa a função e seus
desafios serviu, conforme depoimento dos funcionários, para o
grupo entender que é necessário respeitar o trabalho do outro e suas
prioridades.
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Muitas vezes, por mais urgente que seja a necessidade de um, é
importante perceber o outro e suas necessidades. O pré julgamento
e a falta de tolerância, frequentemente, favorecem o aparecimento
de críticas ao trabalho do outro. Entretanto, a partir do momento que
nos vemos desempenhando atividades que não são habituais, surge
a reflexão que é essencial aprender a ouvir e respeitar. O que parece
ser muito fácil de desempenhar, geralmente não é.

O objetivo da atividade foi proporcionar ao grupo um momento
de reflexão, para minimizar as críticas, procurando entender que a
tolerância e o respeito são essenciais para que uma equipe trabalhe
de forma harmoniosa e equilibrada.
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Os constantes desafios na educação dos filhos, e a
importância da presença real dos pais em suas vidas foi o
assunto tratado no bate papo entre o filósofo Eduardo Morais
e algumas famílias do Semente Esperança. O evento ocorreu
no início de junho.
A partir de um artigo, publicado no livro “Discutindo a
Vida- A Arte de Pensar Diferente”, de autoria de Eduardo, os
pais trouxeram suas dúvidas sobre as dificuldades nos
relacionamentos com seus filhos.
Para Eduardo, o mais importante na vida familiar é a
presença efetiva dos pais, para poder melhor conhecer os
filhos e identificar as constantes alterações naturais de
comportamento, principalmente na adolescência. Mostrar
interesse na vida dos filhos, nas suas dúvidas e dificuldades,
assim como observar diariamente o que trazem para casa e
também o que levam de casa, pode auxiliar na identificação rápida
de problemas potenciais.

Roda de
conversa com
o filósofo
Eduardo
Morais

A angústia de lidar com adolescentes é constante, e os
problemas que eles enfrentam são enormes. Muitas vezes, os
próprios pais não conseguem resolver sozinhos as questões
vivenciadas no ambiente familiar. Portanto, ao identificar situações
que não conseguem resolver, é necessário buscar ajuda, conscientes
que toda a sociedade vive e se angustia com os mesmos problemas,
independente do bairro em que moram, da escola que frequentam,
dos amigos que têm.
O que os pais mais desejam é a felicidade dos filhos. Vê-los
estudando, encaminhando-se para a vida profissional de forma
natural e serena. Ninguém quer um filho no caminho do crime ou
das drogas, mas ninguém está imune a esses problemas. Para
Eduardo, o amor é o único sentimento que pode salvar!

10

Junho e as
festas
juninas

Com alegria, desprendimento e muito empenho, jovens
funcionários de uma das agências do Santander Campinas,
prepararam uma festa que ficará na memória de nossas crianças.
No dia 10 de junho, logo cedo, chegaram com todo o material
necessário para preparar uma linda festa!

A festa reuniu não apenas os atendidos pelo Semente, mas
seus irmãos, amigos e familiares.
Os funcionários extremamente motivados proporcionaram
uma manhã de alegria e satisfação a todos que participaram.

Piscina de bolinhas, pula pula, e muitas brincadeiras típicas
como a barraca de pesca, boca do palhaço fizeram a alegria da
criançada.

No final da manhã, puderam voltar pra casa cheios de prendas
e doces, e no coração a gratidão por terem vivido um dia
inesquecível!
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O que vem
por aí!!

Já estamos no final do primeiro semestre! Muitos foram os
desafios até agora! De casa nova, com a capacidade de atendimento
praticamente duplicada teremos que aplicar esforços maiores para
poder atender com qualidade.
Estão programados vários eventos para o segundo semestre!
Vamos precisar da ajuda de muitos para que haja êxito.
26.08 - Lasanha do Bem
Sabores: Queijo e Presunto ao molho sugo
Legumes: berinjela, abobrinha, tomate e azeitona
Embalagens: 1kg
Como comprar: Vendidas antecipadamente pelos voluntários da
entidade, ou pelo telefone: 3252-2712
Valor: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Local de entrega: Nova sede
R. Professor Chrispim Ferreira de Souza, 144 Jd. Baroneza

23.09- Jantar Comemorativo dos 20 anos
Esperamos todos nossos amigos e colaboradores para comemorar
conosco os 20 anos da instituição.
Cardápio:
Entrada
Pastéis de queijo e carne
Caponata de berinjela
Torradas
Salada
Rúcula com tomate seco
Maionese de legumes
Prato principal e acompanhamentos
Porpetone recheado com queijo
Sobrecoxa recheada com ricota e damasco
Lasanha de berinjela
Talharim com tomate fresco, manjericão e queijo branco
Risoto de abobrinha
Arroz branco
Sobremesa
Pudim de leite
Bebidas
Água aromatizada
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Refrigerante normal e zero
Suco (laranja e maracujá)

Local: Restaurante da Nona
Av. dos Esportes, 624
Valinhos
Valor: R$ 70,00 (setenta reais)  
Como comprar: Convites à venda com os voluntários e também no
Semente Esperança
No evento serão vendidas garrafas do vinho comemorativo dos
20 anos do Semente Esperança.

15.11- Bazar de Natal
Este ano estaremos em um novo espaço, mais amplo e muito
agradável, para receber nossos amigos para o tradicional Bazar de
Natal!
Nosso Bazar vai acontecer no Hotel Fonte Santa Tereza em
Valinhos, no feriado de 15 de novembro. Ao contrário dos anos
anteriores, ele ocorrerá durante a semana, e não no sábado.
Com espaço para expositores, prestadores de serviços e o delicioso
Café Colonial, esperamos receber a todos que sempre nos
prestigiam!
Os convites serão vendidos a partir de setembro.
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Oficinas
oferecidas à
comunidade

Com o intuito de aproximar a instituição da comunidade e
proporcionar momentos de aprendizado, descontração e lazer,
algumas oficinas estão sendo oferecidas e outras terão início
no segundo semestre.
Atualmente várias mães participam dos cursos de
cartonagem e crochê, ministrados pela voluntária Patrícia
Peters.

O voluntário Carlos Perches iniciou em abril um trabalho
com os adolescentes, com o objetivo de melhor prepará-los para o
mercado de trabalho. Com muitos anos de experiência em
recrutamento e seleção de pessoas, traz aos jovens uma visão do que
é a vida profissional e o que as empresas esperam dos jovens
aprendizes. A troca de experiências e visão de mundo têm facilitado
o diálogo e o grupo tem progredido muito.

No início do segundo semestre estarão abertas as inscrições
para as aulas de Zumba e Hip Hop. Fiquem atentos às datas e
horários disponíveis.
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Informativo Semente Esperança – Expediente
Créditos dos textos: voluntários e colaboradores
Centro Sócioeducativo Semente Esperança
Rua Ubirama, 372, Jardim Baronesa, Campinas
Fone: 19 – 3252-2712
E-mail: semente.esperanca@hotmail.com
Site: www.sementeesperanca.org.br

Como você pode colaborar?
Para o dia-a-dia:
Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e
utensílios domésticos, novos ou usados em bom estado, e
alimentos em geral.
Para o crescimento da entidade:
Torne-se um sócio contribuinte e venha participar, sendo
voluntário, acompanhando as reuniões da diretoria,
enfim, ajudando-nos a construir um futuro melhor para
nossas crianças e adolescentes.

