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Confira conosco as novidades do mês de janeiro
em nossas unidades sociais:

Unidade Jardim Nilópolis
Atividades de férias
No mês de janeiro tivemos nossas atividades de férias com as
nossas crianças. Tivemos trabalho com artes, cinema, esportes.
Depois das atividades um delicioso almoço, feito com muito
carinho pelas nossas cozinheiras.

Projeto RMC
Neste mês o projeto RMC
não parou, tivemos muitas
atividades lúdicas com as
crianças envolvendo a atividade
física. Nossas crianças se
divertiram e aprenderam muito!

Doações

Começamos o ano recebendo muitas doações! Agradecemos
ao Mesa Brasil pelos hortifrutis e iogurtes e ao Guarani Futebol
Clube pelas cestas básicas doadas, agradecemos também à
Lego do Brasil pelos brinquedos doados para nossas crianças.
O nosso muito obrigado!

Unidade DIC IV
Voltamos
Feliz Ano Novo! Iniciamos o Ano Novo com uma programação
especial de férias: Toda semana nossas crianças participam de
uma roda de conversa, brincadeiras e cinema além daquele
almoço especial! Ao término das atividades, eles podem escolher
uma pelúcia para levarem pra casa. Tem sido um tempo de
muita alegria...

Doações
Recebemos várias doações
neste início do ano. Nosso
coração se alegra e reforça a
promessa do Senhor conosco
que diz: Por isso, vos digo:
não andeis ansiosos pela vossa
vida, quanto ao que haveis
de comer ou beber; nem pelo
vosso corpo, quanto ao que
haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, e o

corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não
semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo,
vosso Pai Celeste as sustenta. Mateus 6:25 ARA.

Kit Escolar
Além das doações de alimentos,
recebemos também uma
grande quantidade de material
escolar. Montamos mais de 200
kits e ofertamos aos nossos
beneficiários como forma
de complemento na lista de
material escolar!

Reinserções
Estamos a todo vapor com as
reinserções para este ano!
Nosso trabalho está mais
rápido e organizado com o novo
sistema de gestão – Bússola
Social!

Decoração
Nossa equipe está preparando
o momento de Boas Vindas
especial para as nossas crianças
e adolescentes! Mudamos a
decoração e deixamos nosso
espaço mais colorido.

Aniversariantes
Com grande alegria damos
os parabéns para a nossa
coordenadora técnica Juliana
Sampaio que fez aniversário dia
11/01 e nossa educadora social
Edna Tome que aniversariou dia
23/01. Feliz aniversário, que
o Senhor abençoe suas vidas
com muita saúde e alegria!!

Unidade Jardim Santana
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente
direi: Alegrem-se!”. Filipenses 4.4
Feliz Ano Novo! Esse mês foi recheado de momentos especiais,
envolvidos com muitas risadas, diversão e alegria. Construímos
o nosso painel principal da unidade,

e realizamos várias atividades divertidas. Além das refeições
deliciosas servidas com muito carinho e amor aos nossos
pequenos.

Doações
Esse mês recebemos doações que vieram acalantar nossas
famílias. Recebemos uma grande doação de Pães de Mel da
nossa querida parceria com o Shopping Campinas,

e doação de 25 cestas de
alimentos doados pelo
Ministério Compaixão da
Igreja do Nazareno Central.
Nossa parceria com o Mesa
Brasil também segue firme!!
Semanalmente recebemos
hortifruti, além das doações
extras como danone. Muito
obrigado!

Unidade Centro (GOE)
Chegou 2022!
Vamos juntos, crianças, novamente descobrir um MUNDO de
saberes, brincar e aprender
com novos amiguinhos e
educadores! Aqui na unidade
Ana GOE estamos a todo
vapor nos preparando para a
chegada dos nossos pequenos,
aprofundando nos estudos em
nossas formações, organizando
e enfeitando nossa escola.

Obrigada por ler o nosso informativo!
Que Deus te abençoe no novo
mês que se inicia.

Doações
Unidades ANA Brasil:

Confira os dados de nossas unidades caso deseje contribuir
com o nosso projeto e lavar, conosco, esperança e assistência
à centenas de lares:

ANA Jd. Nilópolis

ANA DIC IV

R. Ana Arruda de Camargo,
344, Jardim Nilópolis,
Campinas SP 13088-820
jdnilopolis@anabrasil.org
(19) 3256-6562
(19) 3256-6303

R. Ibrantina Cardona,
386 DIC IV, Campinas SP
13054-513
dic@anabrasil.org
(19) 3367-4536
(19) 3367-4534

Banco do Itaú
Ag 0716
Cc 32580-8
Cnpj 54.150.339/0001-01

Banco do Brasil
Ag 2857-6
Cc 40796-8
Cnpj 54.150.339/0004-46

PIX - 54.150.339/0001-01

PIX - 54.150.339/0004-46

ANA Jd. Santana

ANA Centro

R. Emílio Lang Júnior,
411 Vila Nogueira,
Campinas SP 13088-011
diretoriasantana@
anabrasil.org
(19) 3296-2157

R. Professor Luiz Rosa, 184
Botafogo, Campinas SP
13020-260
anagoe@anabrasil.org
(19) 3201-8223
(19) 3201-6249

Banco do Bradesco
Ag 6627-3
Cc 672468-0
Cnpj 54.150.339/0001-01

Banco do Brasil
Ag 2857-6
Cc 40795-X
Cnpj 48.856.306/0001-70

PIX - +55 (19) 98404-0062

PIX - 48.856.306/0001-70

ANA Piauí

Paypal:

Av. Coronel Milanez,
1326 Cipó, São Raimundo
Nonato PI 64770-000
secretaria_piaui@
anabrasil.org
(89) 98108-0041

Visite o nosso site
anabrasil.org para doar
através do Paypal para
qualquer unidade.

Banco do Itaú
Ag 2711
Cc 24000-8
Cnpj 23.281.752/0001-73

PIX - 23.281.752/0001-73

Participe de nossas

Campanhas:

Contribua com o nosso trabalho! Em nosso programa de
Apadrinhamento, ao contribuir com um valor mensal de sua
escolha, você apadrinha uma criança de uma de nossas unidades
sociais! Dessa forma você se conecta pessoalmente com o nosso
projeto e pode transformar a vida desta criança através da sua
contribuição. Para saber mais, entre em contato conosco pelo
WhatsApp: 19 99727-8118 Tatiana.

