
SEMENTE ESPERANÇA
Rua Chrispim Ferreira de Souza, 144 - Campinas/SP - (19) 3579-1487

O Semente Esperança manteve-se em atividade
durante toda a pandemia, mas, o distanciamento
social deixou suas sequelas e a saudade da
proximidade e do contato foram muito marcantes
neste período.

Com a vacinação em massa e a diminuição dos casos
graves e fatais, a vida voltou com cara de
normalidade outra vez!!!

E como a vida não para, nós também retomamos e
com fôlego e novos desafios e atividades. 

Acompanhe nosso trabalho! 

Se estiver interessado na nossa
Campanha de 

Doação de Alimentos 
entre em contato. 

Quanto mais gente, melhor!

QUE ANO FOI ESSE!
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
MARCANDO O MÊS DA MULHER

Este programa teve um foco bem específico e
aconteceu através de 3 encontros semanais.

Nestes encontros a ênfase foi proporcionar às
mulheres momentos onde elas e apenas elas
eram o centro das atenções e dos cuidados.

Elas dançaram, conversaram, trocaram
experiências, ouviram muito sobre a importância
de se cuidar, tanto do corpo como de sua postura
e da forma como se tratam, valorizando sua
atuação em casa e no ambiente de trabalho e
ainda puderam compartilhar sonhos e ouviram
sobre a importância de reservar espaços ou
conciliar suas tarefas com atitudes e atividades
que ajudem a quebrar a rotina e aliviar o stress do
dia-a-dia.

Todos os encontros foram encerrados com um
lanche e nestes momentos todas puderam
vivenciar um novo papel, de serem servidas e
cuidadas.
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Para que isto tudo pudesse acontecer, contamos com a colaborações mais do que
especiais: da Érica, que fez todas dançarem e sentirem o poder da emoção em
movimento, da Migali estilo, que proporcionou uma viagem ao interior de cada uma das
mulheres, através do contato com seus valores, expectativas e sonhos e também com a
equipe das assistentes sociais do Semente que coordenaram todo este movimento.
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PROJETO NOVOS RUMOS, TURMA 2022

Esta retomada foi mesclada de muitas emoções: de um lado, a ansiedade da
equipe e de outro a curiosidade dos jovens, que chegam cheios de perguntas,
desconfiados, mas firmes no propósito de buscar coisas novas e construtivas
para as suas vidas.

As expectativas também são grandes: dos jovens, por unanimidade, a
vivência de novas situações que poderão contribuir para melhores resultados
em suas vidas profissionais e da equipe, que os resultados e produtos finais
sejam tão ou mais satisfatórios dos que foram atingidos pelas turmas
anteriores.
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RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
A ênfase maior foi a alegria das
crianças neste retorno. O reencontro
com os educadores, com as outras
crianças, as refeições, as atividades,
tudo passou a ter um novo valor, com
cara de vida normal.

Uma mescla de alívio das crianças que
já frequentavam a entidade, com a
curiosidade dos novos e ainda com o
desafio dos educadores em conciliar
todas as expectativas com a realidade
dos projetos.... 

Enfim, novos momentos, novos
desafios, mas sempre com o propósito
de proporcionar a eles vivências
diferenciadas e criativas, que, com
certeza contribuirão para um melhor
desenvolvimento de todos enquanto
cidadãos.
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PÁSCOA RECHEADA DE CARINHO E
CHOCOLATE

A comemoração da Páscoa este ano foi muito saborosa.... 

Fizemos uma campanha bem sucedida para a compra de bombons para
todos, mas fomos surpreendidos com a colaboração de muitos parceiros e
amigos que resultou também na distribuição de ovos e saquinhos surpresa
de chocolate.

Assim, mais uma vez e com muito carinho, temos que agradecer a todos
que colaboraram para que nossas crianças e adolescentes recebessem não
só o chocolate, que eles amam, mas todo o carinho que deixou a Páscoa
muito mais alegre em todas as casas.
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PROJETO 
MEU FUTURO A QUEM PERTENCE

Este projeto é uma novidade no Semente
Esperança e se destina ao ciclo 4, que
envolve os pré-adolescentes de 14 e 15
anos e tem por objetivo trabalhar o
desenvolvimento da identidade, do
protagonismo e projeto de vida para os
próximos 2 anos.

Foi necessária a introdução deste projeto
por que nesta idade pode-se perceber que
eles estavam imaturos para o projeto
Novos Rumos, mas também, maduros
demais para o serviço de Convivência, que
já não atendia mais as necessidades desta
faixa etária.

Desta forma, entendemos que
manteremos seu interesse nas atividades
e vivências e eles poderão entrar para a
próxima etapa com um pouco mais de
auto-conhecimento e percepção, o que
acaba proporcionando uma melhor
participação e desempenho nas próximas
fases de suas vidas.
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SEGURANÇA
Como a segurança é fundamental quando se trata de gente e atendendo à
determinações legais, a nossa Brigada de Incêndio participou de um
treinamento com um bombeiro, retomando as questões importantes para
situações de emergência em caso de incêndio e reorganizando alguns
pontos, como rotas de fuga livres de obstáculos, além de reforçar
orientações gerais.

Pela importância do tema, já estamos organizando um projeto para
passarmos todas as informações necessárias para as crianças e
adolescentes, minimizando assim possíveis danos pessoais em caso de
algum acidente envolvendo fogo na instituição.
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REALIDADE DE UMA OSC

Como entidade atuante há 24 anos temos muito a agradecer a todos os
parceiros e colaboradores que possibilitam que esta obra caminhe em
constante evolução.

Para que possamos manter nossas atividades é necessário muito trabalho,
dedicação e compromisso de todos os envolvidos.

Para quem quiser fazer parte deste time, vale lembrar que existem várias
maneiras de nos ajudar a continuar fazendo a diferença na vida destas
crianças e adolescentes:

     ·Doações de roupas, calçados, acessórios, utensílios, eletrodomésticos,
livros, móveis, brinquedos e qualquer outra coisa em bom estado de uso para
o nosso bazar permanente. Você pode levar suas doações ou entrar em
contato pelo telefone (19) 3759-1487 e agendar sua retirada;

      ·Participar como voluntário no bazar, que fica aberto das 9:00 às 16:00h,
de terça a sexta-feira e eventualmente aos sábados, quando em ocasiões
especiais;
      
   ·Doação de gêneros alimentícios não perecíveis ou dinheiro, para a
composição de cestas básicas que são distribuídas para as famílias carentes;
     
      ·Cadastrando seu CPF e destinando suas Notas Fiscais Paulistas, para o
Semente Esperança, conforme descrito na próxima página;

         ·Destinando de 3% a 6% de seu imposto devido, no caso de Pessoa Física
(entre em contato para maiores informações e orientações);

       ·Destinando 1% de seu imposto devido no caso de Pessoa Jurídica (entre
em contato para maiores informações e orientações);
  
        ·Tornando-se um doador regular.
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Nunca foi tão fácil ajudar a quem precisa!
As crianças e adolescentes do 

SEMENTE ESPERANÇA agradecem!

ESCOLHA O SEMENTE
Clique em ENTIDADE e em

seguida clique na aba
"Doação de

Cupons COM CPF"
(AUTOMÁTICA)

Entre no site do Programa 
Nota Fiscal Paulista

(www.nfp.fazenda.sp.gov.br)
e, em CONSUMIDOR, entre em

ACESSO AO SISTEMA. Clique em
NOVOS CADASTROS.

Siga o passo a passo, preenchendo
as informações pedidas

CADASTRE-SE

Se você já é cadastrado,
acesse o sistema pelo site

(www.nfp.fazenda.sp.gov.br) 
e, em CONSUMIDOR, entre em

ACESSO AO SISTEMA
Entre com seu login e senha

JÁ
CADASTRADOS

No campo "pesquisar entidade" 
digite nosso 

CNPJ 02.243.432/0001-59, 
clique em PESQUISAR. 

Selecione e CONFIRME. PRONTO!

Após a escolha da entidade, os créditos dos
cupons fiscais de todas as compras 
em que você informar o  SEU  CPF 

serão destinados ao 
SEMENTE ESPERANÇA de forma 

AUTOMÁTICA e vão gerar créditos para a
 entidade e bilhetes para a participação da

entidade e do doador nos sorteios mensais!

PROGRAMA 
NOTA FISCAL PAULISTA

SORTEIOS MENSAIS

O CNPJ DA INSTITUIÇÃO NÃO DEVE SER COLOCADO 
 NA HORA DA COMPRA;  isso contraria a legislação.

www.sementeesperanca.org.br - tel. (19) 3579-1487

Depois de cadastrar seu CPF e, se você nunca fez nenhum
resgate de créditos antes, você deverá fazer uma primeira

transferência de créditos para sua conta bancária . 

Se você preferir, pode cadastrar o SEMENTE ESPERANÇA 
 baixando o  APP Nota Fiscal Paulista no seu celular.
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