
Semente Esperança recebe certificado  
por transparência e boas práticas 
A organização Phomenta, membro do Comitê Internacional de monitoramento de 
Ongs acaba de brindar nossa instituição com um importante certificado. A ação tem 
como objetivo dar confiança aos doadores sobre as práticas de transparência e 
gestão das Organizações Sociais do Brasil. “Este é fruto de um trabalho árduo e 
sério realizado por toda nossa equipe”, afirma Gaby Reimer.  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Semente realiza eventos em suas 
instalações para toda comunidade  
Abrir as portas da nossa entidade é  sempre um 
momento especial. Com a edição 2019 do Dia da 
Saúde e da Beleza e do evento Casa Aberta não 
poderia ser diferente. São preparos que envolvem a 
participação ativa de nossos educadores e 
voluntários, além da colaboração de nossas crianças 
e adolescentes. Tudo isso para encantar as famílias 
dos beneficiários e vizinhos da região.  

“Tudo é feito com muito carinho e 
planejamento”, afirmam Perivaldo e Michele, 

pais do Renato e da Myrella 

No dia dedicado ao bem-estar, os visitantes 
passaram por avaliação de bioressonância, medição 
de pressão, cálculo do IMC e ainda receberam 
serviços de manicure e cabeleireiro. Entre os muitos 
colaboradores deste dia esteve Jhonny, ex-
beneficiário da instituição que teve a iniciativa de 
o f e r e c e r s e u s s e r v i ç o s c o m o f o r m a d e 
agradecimento por seus anos conosco. 

Durante o Casa Aberta, as famílias foram 
convidadas a realizar as oficinas diárias junto aos 
seus filhos e com isso conheceram melhor a rotina 
de ensinamentos e atividades lúdicas. A todos os 
visitantes e aos muitos voluntários e profissionais 
que tornaram esse dia possível nosso obrigado! 
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VOLUNTÁRIA PEDE DOAÇÃO DE ALIMENTOS 
NO LUGAR DE PRESENTE DE ANIVERSÁRIO 
Para comemorar seu aniversário de 60 anos, 
nossa queridíssima e assídua colaboradora 
Marta fez um pedido inusitado aos seus 
amigos. Em vez de presentes, ela pediu 
doação de alimentos não perecíveis para o 
Semente Esperança. Seu gesto altruísta 
arrecadou 306 quilos de arroz e 137 quilos de 
feijão. Nosso muito obrigada à Marta e 
felicidades no novo ano pessoal que se inicia.



Jovens concluem Novos Rumos e são 
aprovados em importante processo seletivo  

W e n d e l , 
M a y a r a e 
E s t e r s ã o 
jovens que 
d i v i d e m 
s o n h o s e 
t r a j e t ó r i a s 
em comum. 
A l é m d e 
s e r e m e x -
beneficiários 
e t e r e m 
c o n c l u í d o 
nosso projeto Novos Rumos, agora eles foram 
aprovados em um processo seletivo da Espro 
(Ensino Social Profissionalizante) para integrarem o 
programa “Jovem Seguro”.  

Durante o curso de três meses, que conta com o 
apoio da Ale Seguros, eles receberão capacitação e 
serão encaminhados para entrevistas de emprego 
(incluindo para concorrer a vagas na própria Ale) e 
só deixarão a instituição depois de conquistarem o 
primeiro emprego. 

E as novidades não param por aí… 

Foi com muito carinho e atenção que 
participantes do Novos Rumos foram recebidos 
nas instalações da Avery Dennison. Essas visitas 
são uma importante forma de apresentar 
processos e áreas administrativas que ajudarão 
nossos futuros profissionais a escolherem suas 
carreiras. A todos nosso muito obrigado! 
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Beneficiários se destacam por 
desempenho em ambiente escolar 
Os adolescentes do Semente Esperança Lucas 
Leonardo e Pedro Ribeiro, estudantes das 
escolas Floriano Peixoto e Cecília Pereira, 
re s p e c t i v a m e n t e , n o s o rg u l h a ra m a o 
receberem de suas instituições de ensino o 
reconhecimento pelo bom desenvolvimento no 
primeiro trimestre deste ano de 2019. 

Pedro Ribeiro, aluno do 6º ano, foi agraciado 
com o prêmio “Destaque Evolução” que, 
segundo o coordenador Marcos Alexandre, 
incentiva os alunos a melhorarem seu 
desempenho estudantil e comportamento em 
sala de aula. 

Já Lucas Leonardo, estudante do 9º ano, 
conquistou um certificado que exalta o ótimo 
desenvolvimento de sua aprendizagem e 
participação positiva no ambiente escolar. 

Parabéns aos alunos pela conduta e que estas 
práticas e exemplos possam inspirar outros 
colegas a exerc i tarem ao máximo os 
ensinamentos de seus professores, bem como 
buscarem excelência em seus trabalhos 
acadêmicos.



Celebrações juninas reforçam clima de 
união no Semente e se tornam ótima 
oportunidade de estreitar parcerias  

Como acontece todos os anos, nossa incansável 
voluntária Deise organizou com primor a barraca da 
caixa surpresa na festa junina da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida. Nela, crianças e adultos se 
divertiram ao conquistarem presentes selecionados 
ao longo de meses com carinho e critério. 

Munidos com bom humor e disposição para o 
trabalho, a equipe de voluntários do Semente 
Esperança participou da festa junina do Tigrinhos 
Comunidade com uma barraca de pizza. “A aliança 
ocorreu como forma de angariar fundos para nossa 
entidade e prover alimentação para os visitantes”, 
afirma Priscila. Agradecemos a oportunidade de 
participar e parabenizamos ambas organizações. 
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Um endereço onde você encontra 
de tudo sem pagar caro por isso 

Imagine uma loja com um setor inteiro de 
produtos a R$ 2,00? E comprar um vestido de 
festa por um preço mais barato que o de um 
aluguel da mesma roupa? Acrescente bijuterias, 
artigos de cama, mesa e banho, brinquedos e 
eletrônicos - só para citar alguns itens - e você 
saberá como funciona o Bazar do Semente. 

Segundo Paty, uma das mais de 20 voluntárias 
que se revezam dentro desse verdadeiro 
shopping, há de tudo. “E quando não temos 
algo, acionamos nossos colaboradores, 
fazendo o possível para atender o pedido”. 
 
Paty fala também da importância do Bazar em 
termos financeiros tanto para o Semente, que 
obtém grande parte de sua renda através das 
vendas e para clientes, que economizam mais 
do que em uma loja convencional. E sempre 
com produtos em bom estado. Eletrônicos, por 
exemplo, têm uma semana de garantia. “Parou 
de funcionar, trocamos ou devolvemos o 
dinheiro”, diz Paty.  
 
Tamanho sucesso só é possível graças a 
colaboração de quem doa, da equipe 
responsável pelo que é selecionado e vendido 
e, claro, nossos consumidores.  Participe! 

O bazar fica aberto de terça à sexta das 10h às 
16h e no primeiro sábado de cada mês.
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