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

Unidade Jardim Nilópolis
Nova decoração
No mês de fevereiro nossos educadores fizeram uma nova
decoração para a recepção das crianças no mês de março. O
tema é a floresta e preservação do meio ambiente, ficou linda!

Cantinho da leitura
Temos agora na nossa unidade o cantinho da leitura, com
vários livros de literatura e poemas para escolher. A leitura
traz grandes benefícios e por isso incentivamos nossas crianças
e adolescentes a lerem e com esse cantinho ficou ainda mais
divertido ler!

Doações
No mês de fevereiro recebemos
diversas doações que foram
entregues para as nossas
famílias. Tivemos doação de
panetone, sucrilhos, bolachas
e hortifruti. Agradecemos ao
Mesa Brasil pela parceria!

Reforma do telhado
Nosso telhado foi danificado pelas fortes chuvas e agora estamos
na reta final da reforma na qual foi trocado todo o telhado da
unidade. Vamos ter uma unidade mais bonita e segura para
as nossas crianças e adolescentes.

Unidade DIC IV
Retomada
Enfim chegou o grande dia! Nossa retomada aconteceu dia
07 de fevereiro, contemplando 100% de nossos usuários. A
unidade foi devidamente ornamentada para as atividades
presenciais, seguindo todo Protocolo Sanitário Municipal de
Campinas contra a Covid-19.

Oficinas
Nossas atividades Socioeducativas foram planejadas e
organizadas para cada faixa etária, e nosso tema de fevereiro foi
“Boas-Vindas.” Durante o mês, nossas crianças e adolescentes
passaram por todas as Oficinas ofertadas: Musicalização, Hip
Hop, Balé, Recreação e Esporte, Roda de conversa, Inclusão
Digital, Brinquedoteca, Arte e Cultura, Autocuidado, Teatro e
muito mais, confira aqui com a gente!

Doações
As doações continuam e, com
elas, muitas crianças e suas
famílias são beneficiadas
semanalmente; nossa total
gratidão aos nossos parceiros:
MESA BRASIL, e I.S.A., que com
muito empenho e dedicação
tem nos ajudado nesta grande
missão.

Boas-vindas
A unidade do ANA DIC está crescendo e no mês de fevereiro
recebemos duas colaboradoras para compor nossa equipe.
Sejam bem-vindas!

Adriele – Educadora de Artes

Fabiana Paiva – Psicóloga

Integração
No dia 11 de Fevereiro realizamos nossa 1ª Integração entre
as unidades, onde nossos colaboradores participaram de
Palestras Motivacionais e Treinamento sobre a importância do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Capacitação
Para um atendimento com cada dia mais qualidade, nossas
cozinheiras participaram da capacitação “Boas práticas na
Manipulação dos Alimentos” ofertada por nossos parceiros
do CEASA CAMPINAS.

Unidade Jardim Santana
“...conhecer o amor de Cristo, que excede todo
entendimento, para que sejais tomado de toda
plenitude de Deus. – Efésios 3:19
Esse mês com muita alegria voltamos a atender 100% da
capacidade presencialmente, seguindo todos os protocolos
sanitários. Como é bom ter as nossas crianças de volta colorindo
nosso espaço e nossas vidas!

Oportunizamos este mês
várias atividades voltadas a
capacidade de demonstrar
cortesia, capacidade de
desenvolver novas relações
sociais e a capacidade de
conviver em grupo.

Bazar Beneficente
No dia 05 de fevereiro realizamos o nosso 1º Bazar do ano. O
objetivo foi primeiramente angariar recursos em benefício aos
nossos usuários, além de propiciar às famílias de baixa renda
ou com menos poder aquisitivo o direito de escolha, valorizando
o indivíduo e oportunizando uma ação emancipatória. O
evento foi um sucesso!

Capacitação
No dia 16 de fevereiro nossa
querida cozinheira, Claudenice
Veloso Sales, participou da 11ª
Capacitação – Boas Práticas na
Manipulação dos Alimentos,
realizada pelas nutricionistas/
supervisoras do Departamento
de Alimentação Escolar e
Convidados da Prefeitura
Municipal de Campinas. A
capacitação contribuiu não
apenas para a melhoria da
qualidade higiênico-sanitária,
mas para o aperfeiçoamento
das técnicas e processamento utilizados na cozinha diariamente.

Unidade Piauí
Planejamento
No mês de janeiro realizamos o planejamento para ano de
2022 com matriculas e renovações, ornamentação, organização,
estruturação e um momento de formação entre a equipe da
unidade. Preparamos o ambiente com muito carinho para
receber nossas crianças após o período de férias!

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.

