
Sejam todos bem-vindos 
O início de 2019 foi marcado pela chegada de 30 novas crianças e 
adolescentes de seis a 14 anos e 11 meses ao Semente Esperança  

Quem visitou o Centro Socioeducativo nas primeiras semanas do ano percebeu 
algo diferente. O som dos corredores e os olhares tímidos, ainda que cheios de 
curiosidade, revelavam a novidade: a entrada de novos beneficiários. “Nossa 
meta é seguir crescendo com qualidade”, afirma Gaby Reimer. 
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Novas oficinas 
Artes, esportes e 
cultura vão agitar 
agenda de 2019 

Férias animadas 
Gincanas e muitas 
atividades lúdicas 
alegraram janeiro 

Papo high-tech 
Palestra para 
voluntários aborda 
revolução digital

NOTA FISCAL 
Nunca foi tão fácil fazer 
sua contribuição. Saiba 

como proceder

1
AGRADECIMENTO 
Adriana Longo se 

despede da produção 
do Boletim Informativo
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COLABORE 

Além de doações, 
existem outras formas 
de nos ajudar. Confira
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SEMENTE ESPERANÇA 
Rua Crispim Ferreira de Souza, 144 - Campinas ☏ 19 3579-1487 



Mais crianças, mais alegria 

A mudança de endereço do Semente Esperança para 
o prédio da rua Crispim Ferreira de Souza, 144, em 
julho de 2017, foi a materialização de um sonho de 
longa data. Uma vez concretizada a expansão física, 
o Centro Socioeducativo agora cresce também em 
termos de contribuição para a comunidade. Prova 
disso foi o recebimento de 30 novas crianças e 
adolescentes no início desse ano de 2019. 
Sem o marcante uniforme e conhecendo pouco as 
instalações, os primeiros passos dos recém-chegados 
pareciam receosos. No entanto, todos eles foram 
recebidos de braços abertos e um plano de ação que 
vai muito além das camisetas laranja e apresentação 
de todas as oficinas. 
“Nosso objetivo número um é tornar o processo de 
adaptação o mais confortável e acolhedor possível”, 
afirma Gaby Reimer. “Serão trabalhadas as 
ferramentas para o estabelecimento de vínculos e 
promoção do bem-estar físico, mental e emocional 
dos beneficiários”, finaliza. 
 

“Ver esses novos rostos 
satisfeitos e sorridentes 
no refeitório foi muito 
marcante”, afirma Gaby 

Escolha o Semente Esperança  
No mês de janeiro nossa entidade recebeu, 
através do programa Nota Fiscal Paulista, o 
equivalente a um mês de gastos fixos 

 
Sem tempo para ser colaborador? Não encontra 
recursos para doações? Que tal aderir ao Programa 
Nota Fiscal Paulista e contribuir sem colocar a mão 
no bolso? É simples. Após se cadastrar no site do 
Programa, você clica em “entidade” e em seguida na 
aba de “doação de cupons com CPF”. No Campo 
“pesquisar entidade” informe o CNPJ do Semente 
Esperança 02.243.432/0001-59, clique em 
pesquisar, confirme e pronto. Os cupons fiscais de 
todas as compras que você informar o CPF serão 
destinados ao Semente Esperança automaticamente.  
Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem para 
Marcia (19) 97405-3713. 
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MUITO OBRIGADO, ADRIANA 
Com o poder da informação e o dom da escrita, a colaboradora 
Adriana Longo foi responsável durante cinco anos pela edição do 
Boletim Informativo do Semente Esperança. Pronta para alçar novos 
voos, ela se despede com ensinamentos que são atemporais. 
“Sempre acreditei que o boletim levava as pessoas a entenderem 
melhor o que é o trabalho em uma instituição como o Semente 
Esperança e o que ele significa na vida de sua comunidade”, define. 
A cada texto escrito depositava o meu desejo de ver uma sociedade 
mais justa e igualitária”. Que seja esse, portanto, nosso norte durante 
o ciclo que se inicia com apoio da jornalista Monique dos Anjos.



Oficinas para todos os dons 

Esportes, artes e cultura receberão ainda mais 
destaque com a chegada das novas oficinas 

As oficinas do Semente Esperança são verdadeiros 
detectores de talento. Portanto, nada mais justo que 
aumentar as possibilidades dos nossos beneficiários 
expressarem sua arte. Pensando nisso, a entidade 
agora oferece a oficina “Arteiros”, “Escritores” e 
“Capoeira”. E para os adolescentes de 12 a 14 anos 
teremos as chamadas oficinas C3+, cujo nome é 
uma brincadeira com a turma da qual fazem parte, 
com o “plus” que será a agenda pensada 
especificamente para os interesses dessa faixa 
etária. “As atividades incluirão desde visita a pontos 
históricos até conversas sobre saúde e bem-estar”, 
afirma Priscila Graner, coordenadora da instituição. 

 
VOCÊ SABIA QUE… 
As vendas do Bazar são responsáveis pelo 
pagamento de 20% dos nossos gastos? Funcionamos 
de terça a sexta das 10h às 16h e no primeiro 
sábado do mês. Você também pode colaborar 
doando itens em bom estado, auxiliando nas 
triagens ou no atendimento ao público. 
 
Oficinas preparatórias, visitas técnicas e muito 
aprendizado aguardam os jovens de 15 a 17 anos no 
programa de dez meses “Novos Rumos”, apoiado 
pelo Instituto Robert Bosch. As aulas iniciarão dia 
11 de março. No final haverão encaminhamentos 
para Jovem Aprendiz, cursos profissionalizantes e 
orientações para conseguir o primeiro emprego.

 3

BOLETIM INFORMATIVO         N.01/2019

SIGA O @SEMENTEESPERANCA 
NAS REDES SOCIAIS

Revolução Digital 
Através do Programa 
Rodada Social, promovido 
pela FEAC, firmamos uma 
nova parceria. No dia 14 de 
fevereiro colaboradores e 
voluntários se reuniram para 
conferir a palestra de Luis 
Michelin, da empresa Avery Dennison IT LGM 
Latim América. Durante o bate-papo, foram 
discutidas as implicações das evoluções 
tecnológicas no mercado de trabalho. “Considero 
indispensável para o sucesso profissional ter 
acesso a informações como essas”, afirma Mary 
Angela Sartori. 

Gincana de férias 
O mês de janeiro foi de 
tirar o fôlego. Com 
atividades intergeracionais 
e jogos no Parque 
Ecológico, ninguém ficou 
parado. “As crianças e 
adolescentes estavam 
felizes e, ao compartilhar sua empolgação com 
amigos, aumentaram consideravelmente o 
número de participantes ao longo da 
programação”, afirma o educador Alexandro 
Fernando que, ao lado de Girlene Ferreira da 
Costa, coordenou as atividades. 

Pulando de alegria no Carnaval 
Nem só de folia vive o 
Carnaval. Prova disso foi a 
aula de história e arte que 
crianças e adolescentes 
receberam durante os 
preparativos para o baile do 
Semente. “Mostramos a eles 
a transversalidade dessa comemoração que muda 
tanto de uma região para outra no Brasil”, afirma 
a educadora Girlene. Os beneficiários também 
foram estimulados a criar fantasias e adereços, 
assim como ajudar na decoração dessa festa 
recheada de riso e com muito alegria.


