
Novos Rumos inicia com força total 
Segunda turma do curso apoiado pelo Instituto Robert Bosch conta com 
34 integrantes ávidos por novas aprendizagens profissionais e sociais  

Durante 10 meses, o grupo formado por jovens de 15 a 18 anos realizará visitas 
técnicas, assistirá a palestras e terá oficinas preparatórias nas mais diversas 
áreas do conhecimento. Tudo para que concluam o curso munidos com as 
ferramentas necessárias para o êxito na vida profissional, acadêmica e pessoal 
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Páscoa feliz 
Chocolates adoçam 
ainda mais o feriado 
dos beneficiários 

Nossos artistas 
Coral e percussão 
se apresentam no 
palco da Bosch  

Amcham 2019 
Semente marca 
presença em mega 
evento empresarial  

BAZAR NOTA 10 
Prestigie nossa loja. 

Você economiza e nós 
crescemos. Aproveite

1
SEJA VOLUNTÁRIO 
Informe-se em nosso 
centro sobre como 

colaborar ativamente

2
SIGA-NOS 

Acompanhe o dia a dia 
do Semente através de 

nossas redes sociais
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Segunda turma do projeto Novos 
Rumos tem agenda intensa  
Primeiras semanas contaram com palestras, 
visitas técnicas e foco total dos participantes 

Começou em março a segunda turma do Novos 
Rumos, um projeto que conta com o apoio do 
Instituto Robert Bosch e que visa preparar jovens 
para a entrada no mercado de trabalho, bem como 
apresentar diferentes possibilidades de futuro tanto 
no âmbito profissional e acadêmico, quanto pessoal. 
Para alcançar tais objetivos, os 34 integrantes dessa 

edição passarão quatro tardes por semana imersos 
em oficinas preparatórias sendo elas: mundo do 
trabalho, habilidades para a vida, informática, 
c idadania, educação f inanceira , inglês e 
comunicação e expressão.  
 
Além das aulas, o grupo também participará de 
visitas técnicas como a realizada na Alpino 
Metalúrgica de Jundiaí. No local, nossos jovens 
puderam conhecer os processos administrativos e de 
produção e ainda ouvir o relato da Thaís, 
profissional da área de Recursos Humanos que 
iniciou sua carreira como jovem aprendiz. Outra 
fonte de inspiração durante essa positiva 
experiência foi conhecer a trajetória de um dos 
sócios e filho do fundador da empresa.  

Os dez meses de curso ainda incluem palestras de 
variadas áreas, como a ministrada pelo terapeuta 
holístico James que levou ao Semente sua vivência e 
práticas para manter corpo e mente são. Ideal para 
fortalecer o mantra desses entusiasmados jovens.  
 

“Novos Rumos é um 
divisor de águas porque 
amplia a visão que os 
jovens têm sobre o futuro 
e sobre eles próprios”, 
afirma Priscila  
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ARTISTAS DO SEMENTE ESPERANÇA SE 
APRESENTAM EM EVENTO DA BOSCH 
Ansiedade, emoção e talento marcaram a primeira 
apresentação do ano dos jovens integrantes do coral 
e percussão do Semente. Sob o cuidado da regente 
e coordenadora Priscila, nossos artistas cantaram, 
tocaram e emocionaram a plateia durante a abertura 
dos trabalhos voluntários da Bosch. “Agradecemos 
muito ao Instituto Robert Bosch pelo convite”, afirma 
Gaby Reimer.



Páscoa recheada de surpresas 

Entrega inesperada de chocolates coroou  
dia repleto de festa e ensinamentos  

A quinta-feira que antecedeu o feriado de Páscoa 
teve um sabor especial em vários aspectos. O dia 
começou com aprendizagens em vídeo sobre o 
verdadeiro significado da data e contou com pintura 
artística feitas com precisão e carinho. Para coroar a 
celebração, nossos beneficiários receberam ovos e 
bombons arrecadados graças ao esforço coletivo de 
nossos voluntários. A todos nosso muito obrigada. 

Semente no Amcham Talks 2019 

Coordenação apresenta trabalhos do Centro 
Sócioeducativo durante evento de inovação  

No dia 11 de abril a cidade de Campinas foi palco 
do Amcham Talks, evento sobre negócios, comércio 
e novidades empresariais. Além das palestras e 
fóruns 16 entidades da região, incluindo o Semente 
Esperança, tiveram oportunidade de apresentar seus 
projetos para mais de 60 empresas participantes. 
“Esperamos que nossa participação possa gerar 
novas parcerias para o Semente”, afirma Gaby.  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SIGA O @SEMENTEESPERANCA 
NAS REDES SOCIAIS

Ex-beneficiária 
inspira com 
sua trajetória 
internacional  

As razões que atraem 
diferentes crianças e 
jovens para o 
Semente Esperança 
costumam ser 
similares: ocupar produtivamente o tempo fora 
da escola, socialização para além do ambiente 
familiar e acesso a oficinas que fomentam a 
criatividade e empatia. Já as possibilidades que 
surgem após uma temporada como beneficiário 
parecem ser ilimitadas.  

Prova disso são as conquistas da jovem Kamila. 
Aos 26 anos, nossa estrela internacional 
acumula carimbos de sete países em seu 
passaporte, além de dois diplomas e um MBA. “ 
Estive no Semente dos oito aos 15 anos. Só sai 
porque comecei a trabalhar como jovem 
aprendiz”, afirma. 

“Posso dizer que aprendi um pouco de tudo. 
Toquei flauta, fiz ballet, culinária e tive aulas de 
reforço que me ajudaram no vestibular. Tanto 
que consegui uma bolsa de 100% do ProUni”, 
conta a ex-beneficiária. 
 
Entre sua saída do Semente e a ida para Irlanda, 
onde mora atualmente, muito aconteceu. “ Com 
muito planejamento e o dinheiro da minha 
rescisão consegui custear minha primeira 
viagem internacional,” revela.  

E mesmo há tanto tempo longe de casa, Kamila 
sabe bem o que sugerir para os beneficiários de 
hoje. “Estar no Semente é uma chance única. 
Valorize as pessoas que investem tempo para 
estar com vocês e usem esse conhecimento 
para construir seus próprios sonhos”, aconselha.  
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