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Confira conosco as novidades do mês de março em
nossas unidades sociais e educacionais:

Unidades sociais:
Unidade Centro - GOE
‘Quando eu crescer eu quero ser”
Este mês trabalhamos com o tema “Profissões”! Através das
atividades montadas pelas professoras, roupas, acessórios
e desenhos, as profissões puderam ser representadas e
compreendidas por cada criança, que também participou
contando para a sala as profissões dos seus familiares,
ampliando, assim, o conhecimento sobre o assunto!

Com essa atividade cada criança pôde ser conscientizada sobre
a necessidade e os benefícios de termos um trabalho e, através
de estímulos e muita imaginação, puderam entender e sonhar
com o futuro e as inúmeras possibilidades de profissões que
cada um poderá ter quando crescer!

Nosso objetivo, além de expor e fazê-los conhecer as
profissões das famílias e muitos outros trabalhos que existem,
foi conscientizá-los desde cedo que, por meio da educação,
nenhum sonho é impossível de ser realizado!

Unidade Jardim Nilópolis
Comemoração mês
do circo – Muita
brincadeira e diversão
Aqui tem ALEGRIA? Tem sim
sinhô! Brincar é coisa séria!
Aprendemos, crescemos e nos
divertimos muito com amigos
e companheiros.

Encontro de famílias
A importância dos vínculos
do serviço com as famílias e a
comunidade.

Oficina de autocuidado
Cuidando da Higiene bucal.

Oficina de Hip Hop

Oficina de Música

RMC Esportes – Educando pelo esporte

Capacitação para os
nossos Educadores
– a importância da
Comunicação

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

As crianças receberam também Kits de bolsa e livros da editora
Paulus para atividades em casa.

Aniversariantes do Mês
Celebramos o milagre da vida!
Damos os parabéns à IngridEducadora de Esportes – RMC
Esportes, ao Matheus – Educador
de Esportes – RMC Esportes e
à Camilla – Assistente Social.

Unidade DIC IV
Bazar
Nosso mês de Março começou estão aguardando o próximo!
com grandes surpresas e a
unidade esteve durante todo
o mês em constante atividades.
Aconteceu nosso 1º Bazar
do ano de 2022. Através de
doações pudemos oferecer
para nossas famílias roupas,
sapatos, e muito mais. As
famílias gostaram da ideia e

Doações
Fomos contemplados com
cestas básicas e com essa
doação conseguimos atender
muitas famílias! Nossos
agradecimentos para o Sr.
Fabio Basso que nos fez essa
importante doação.

Capacitação
Nossos
educadores
participaram de uma
Capacitação Especial com a
Tigrinhos Comunidade com o
tema: USO DA INTERNET NA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.

Projeto RMC
Tivemos um dia muito especial com a equipe do RMC com o
“Projeto Brincado na Praça.” Nossas crianças e adolescentes
participaram de diversas atividades recreativas e esporte
adaptado, brincadeiras e pipoca. As famílias participaram
durante o dia, quando foi oferecido aferição de pressão arterial e
teste de glicemia. Nossa total gratidão à equipe RMC ESPORTES.

Projeto Trilhando Futuro
Iniciamos o Projeto Trilhando
Futuro! Nele preparamos
os adolescentes e jovens
para o mundo do trabalho.
Durante o mês de março
nossos adolescentes e jovens
participaram de encontros e
aprenderam sobre Análise
Swot Pessoal (atividade de
autoconhecimento), participaram de Projetos e Criação de
logo, assistiram à Palestra motivacional e à outra palestra com
o Pr. Walter Pereira com o tema “21 Leis de Vida”.

A psicóloga Fabiana Paiva introduziu o conteúdo “Os quatro
pilares da gestão emocional”. Nossos adolescentes estão
se preparando para uma nova fase de suas vidas, sendo
inspirados a voos mais altos.

Aconteceu aqui!
A Associação Cultural Assistencial Nipo-Brasileira da Colônia
Tozan (ACA Tozan) está no ANA DIC! Juntos vamos introduzir
o beisebol na rotina de nossas crianças e adolescentes! As
aulas já iniciaram, nossa gratidão à equipe Tozan!

TRANSFORMASOM

Coral com nossas crianças e
adolescentes, na qual através
Nossos parceiros do RMC – da música eles desenvolvem a
TRANSFORMASOM iniciaram convivência e fortalecimento
no ANA DIC a oficina de de vínculo.

Contação de histórias
Encerramos o mês de março com uma visita especial da contadora
de histórias Tia Paty, foi um momento lúdico e divertido com
músicas, teatro de fantoches, danças e histórias!

Unidade Jardim Santana
Comunicação
Esse mês as nossas oficinas socioeducativas tiveram como tema
central a Comunicação. Oportunizamos através das atividades
estimular a capacidade de comunicar-se, de demonstrar emoção
e autocontrole e de encontrar soluções para conflitos em grupo.

Revitalizando nosso
Amarelinho
A nossa turminha do MQV
tomou a iniciativa de revitalizar
nosso amarelinho. O espaço
ficou mais colorido e alegre.

Parceria
TRANSFORMASOM
Com muita alegria as unidades
socioassistenciais do Grupo Ana
Brasil firmaram uma parceria
com o Projeto TransformaSom,
que tem como objetivo realizar
atividades de musicalização
para crianças através do canto
coral no período de 10 meses.

Primeiro Encontro de Mulheres
No dia 26 de março realizamos o nosso I Encontro de Mulheres
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Encontro foi
iniciado com um delicioso Café da Manhã e em seguida uma
roda de conversa conduzida pela nossa convidada especial
Dra. Kétellyn Guimarães (médica obstetra) que trouxe o tema
Saúde Feminina para o debate.

O Encontro foi maravilhoso!!! Regado de uma boa conversa,
informação e muitas risadas.

Capacitação
Esse mês a nossa unidade
participou de várias
capacitações: no dia 05/03 a
nossa educadora social, Ana
Maria Salvador participou da
Capacitação – “O uso da internet
na infância e adolescência”,
promovido pelo Grupo
Educacional Tigrinhos. Nos
dias 10 e 17 de março nossos
educadores sociais Ana Salvador
e André Gomes participaram da

Capacitação – Planejamento:
Avaliação e Monitoramento,
realizada pela Coordenadora
Técnica Flávia Garcia. No dia
23/03 a coordenadora técnica,
Heloisa Alcântara participou
da Live promovida pelo
CMDCA referente à Vacinação
contra COVID em crianças –
esclarecendo dúvidas.Todas
as capacitações contribuíram
para ampliar os nossos
conhecimentos refletindo na
nossa área de atuação.

Unidade Piauí
Retorno às atividades
No mês de março demos retorno às nossas atividades, um
momento muito esperado por todos nós. Nele pudemos nós
reencontrar e partilhar momentos e aprendizagens bem
agradáveis, fortalecendo entre as crianças e adolescentes os
vínculos de convivência e formação de agentes.

Unidades educacionais:
CEI Professor Pierre Weil
Acolhimento
E assim começou o ano de 2022
na Unidade Educacional CEI
PROFESSOR PIERRE WEIL…A
equipe pedagógica iniciou com
a preparação dos espaços para
o acolhimento já no mês de
janeiro, considerando a escuta
e o acolhimento como a base
para a construção de todas as
vivências.

Primeira Reunião de Equipe
Com os espaços todos preparados, realizamos nossa 1ª Reunião
de Equipe para dar início ao ano letivo de 2022. Momento muito
importante para as orientações, para o diálogo e alinhamento
da equipe do CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL:
equipe de Professoras, equipe das Agentes de Educação Infantil,
equipe da Limpeza, equipe da Cozinha, equipe Administrativa
e Zeladoria.

Tema para o ano
Como tema disparador para as propostas pedagógicas do
ano letivo de 2022 escolhemos: “Vamos brincar e aprender;
A nossa Diversão é Recheada de Descobertas”. Assim, nossos
espaços e tempos começaram a ser recheados de muitas ações
divertidas para o acolhimento das nossas crianças.

Nossa organização
A organização dos espaços
e tempos da Unidade Pierre
Weil é feita pensando sempre
em associar a construção dos
saberes em paralelo com vida
real, fora dos espaços escolares:
como a atividade “prendendo
a fazer compras para uma
alimentação saudável”.

Projeto
Projeto Identidade: Família e Quem sou eu? Construindo a
“Árvore dos Afetos”:

Formação entre Pares
Mais um ano se iniciou e, com ele, as reuniões de Formação
entre Pares pautadas no diálogo, reflexão e estudo sobre a
Concepção de infância e as boas práticas para compor a rotina
das nossas crianças e da equipe.

Vila Pierre
A revitalização dos espaços
externos entre as salas foi
feita com placas de borracha,
carinhosamente chamada de
Vila Pierre “Vamos brincar e
aprender; A nossa Diversão é
Recheada de Descobertas”.

CEI Rogério Leandro Portela
Santana
Projeto Movimento e
Criação
No projeto movimento e criação
os bebês vivenciaram uma
pintura com gelo colorido, com
o objetivo de desenvolver a
percepção tátil e visual, sentindo
a textura e temperatura do
elemento, podendo ainda
acompanhar a mudança do
estado sólido para líquido ao
presenciar seu derretimento.

Semana Educativa da água
Como proposta pedagógica realizamos a Semana Temática da
Água, através da qual foi possível proporcionar às crianças um
breve conhecimento do ciclo da água, suas formas, além de
preparar as crianças para que sejam mais conscientes quanto
ao não desperdício da água. As crianças confeccionaram
junto com as educadoras alguns painéis de conscientização
do uso correto da água e os colocamos no corredor em frente
à nossa sala para incentivar as demais crianças, famílias e
comunidade escolar.

Elementos da Natureza
Realizamos uma proposta de
interação utilizando como
recurso alguns elementos
da natureza e materiais
não estruturados através da
exploração deles, tais como:
flores, gravetos, pedras e
pedaços de tronco. As crianças
percebem suas características,
fizeram comparações,
descobriram e identificaram
as sensações, aprenderam sobre a própria existência, o ciclo
da vida e a importância de se respeitar o meio ambiente.

Acolhimento
Como proposta pedagógica realizamos a Semana Temática da
Água, através da qual foi possível proporcionar às crianças um
breve conhecimento do ciclo da água, suas formas, além de
preparar as crianças para que sejam mais conscientes quanto
ao não desperdício da água. As crianças confeccionaram
junto com as educadoras alguns painéis de conscientização
do uso correto da água e os colocamos no corredor em frente
à nossa sala para incentivar as demais crianças, famílias e
comunidade escolar.

Alimentação saudável
Para incentivar a alimentação saudável das crianças,
proporcionamos um delicioso piquenique na área externa
da escola, um momento de interação entre as crianças que
estimula a autonomia das mesmas em se alimentarem sozinhas,
promovendo a coordenação motora, e a experimentação de
todos os alimentos de forma lúdica.

Experiências Científicas
Essa proposta realizada no agrupamento III D teve como
objetivo possibilitar um contato com experiência científica
utilizando cores, favorecendo o cognitivo e a percepção
visual das crianças, promovendo um aprendizado prazeroso
brincando e aprendendo. A proposta realizou-se em roda de
conversa, mostrando para as
crianças a “mágica” que ocorre
utilizando leite, detergente,
corante e cotonete. Explicando
que essa mágica acontece
porque o leite contém gordura,
e o detergente “quebra” as
moléculas de gordura, dando
a impressão das manchinhas
estarem dançando.

Formação Entre Pares
As formações entre pares das agentes educacionais foram
momentos significativos com troca de experiências, estudos
e reflexões sobre as práticas pedagógicas, contribuindo para
o crescimento da equipe e garantindo o fortalecimento e
trabalho em equipe. Muitas estratégias foram trazidas para
tornar esse tempo acolhedor e diversificado, como gincanas,
dinâmicas, jogos, trabalhos manuais e vídeos.

CEI Professor Anísio Spínola
Teixeira
Projeto: “Acolhimento”
O projeto Acolhimento ocorre todo o início do ano letivo, mas
perdura o ano todo, visto a importância de se acolher quem
queremos bem, e as crianças são assim, pessoas que queremos
ver bem, saudáveis, adaptadas, acolhidas, felizes, enfim, se
sentindo parte do processo escolar fundamental na vida de
cada uma delas.

Não tem como falar de crianças e não falar de suas famílias,
“donas” dos seres preciosos que temos em nossas mãos
diariamente. O momento de acolhimento também deve ser
da família no sentido de estarem confiantes e seguras quanto
ao trabalho a ser realizado na escola. Este ano, o projeto
Acolhimento se deu de maneira mais tímida, ainda em virtude
da pandemia mundial. Não foi
possível o envolvimento efetivo
das famílias na rotina no início
do atendimento, o qual aqui
no CEI Anísio Teixeira vemos
como imprescindível. Durante
a realização do projeto foram
realizadas atividades diversas
com as crianças para voltarem
à creche após um longo
período distantes fisicamente.
Realizamos conversas com
famílias, formações com
os profissionais sobre esse
tema, tudo pensando em
deixar esse momento o mais
tranquilo possível para todos
os envolvidos.

Alimentação saudável
O projeto Alimentação
Saudável se faz presente desde
do início do ano, mas não se
esgota no decorrer do ano, pois
sempre é importante despertar
nas crianças o interesse em
se alimentar com alimentos
saudáveis que a escola oferece
em todas refeições. Para isso,
utilizamos a forma lúdica e
prazerosa, atividades como:
culinárias, cesta dos alimentos,
onde é colocado pela cozinheira
logo pela manhã o que será
oferecido no dia e passada nas salas, entre outras atividades
que proporcione vivências significativas, para estimular uma
boa alimentação. Foi construída uma horta em um dos espaços
da creche, com plantio de mudas com diversas variedades
de verduras e legumes, além de algumas árvores frutíferas.
As crianças já conseguem colher e se alimentar com alface,
abobrinha, cheiro verde, goiaba, acerola e amora.

Projeto: Higiene e Saúde
O projeto Higiene e Saúde
tem como objetivo ensinar
noções básicas de higiene que
a criança muitas vezes não
recebe em casa, são hábitos
simples e que trazem saúde e
bem-estar, como lavar as mãos,
por exemplo. As professoras
iniciaram a escovação com
as crianças, com isso houve
a necessidade de explicar a
importância desse hábito e
como se fazer. O uso correto
do banheiro também faz parte
de higiene e saúde e com esse
projeto foi despertado um
projeto de interesse: “A patrulha
contra o desperdício”, pois
perceberam que durante o uso
do banheiro havia desperdício
de papel (higiênico e papel
toalha). Outro hábito muito
importante para a saúde é o
banho, foi apresentado às crianças como esse momento sendo
prazeroso e necessário à saúde.

Projeto: Identidade
O projeto Identidade tem por objetivo levar as crianças a se
conhecer e conhecer o outro, possibilitando que a criança construa
a sua identidade e autonomia. Cada ser tem sua particularidade e
por meio de brincadeiras vão se familiarizando com a imagem do
seu próprio corpo, desenvolvendo e valorizando sua autoestima.
A escola precisa ser esse espaço de construção de identidade
de cada um. As crianças têm
realizado atividades diversas,
como o desenho do corpo
humano, como se vê no espelho,
se desenhando, identificando
seu nome, as diferenças físicas
entre as pessoas, e com isso
também trabalharam o respeito,
a aceitação, a diversidade
cultural, através das interações
vão aprendendo a ver diferentes modos de vida e a se ver
como seres individuais.

CEI Ministro Gustavo Capanema
Acolhimento
De maneira harmoniosa e
através da exploração dos
tempos e espaços, o acolhimento
em nossa escola ocorreu de
forma a oportunizar às crianças
propostas de brincadeiras,
jogos, brinquedos e recursos
diversos. Assim, possibilitouse momentos de escuta e
socialização entre as crianças e a equipe educativa, bem como
a criação e o estreitamento de vínculos afetivos.

Identidade e autonomia
O trabalho de identidade e autonomia com as crianças
proporciona a percepção do outro e de si mesmo, bem como de
suas igualdades e diferenças. Assim, nas interações estabelecidas
a criança consegue sentir-se valorizada e reconhecida enquanto
ser humano, estabelecendo-se em seu próprio grupo.

Brincar (Tempos e Espaços)
A escola proporcionou muitas
brincadeiras às crianças
como cantinhos acolhedores
onde as mesmas puderam
explorar diversos materiais não
estruturados, assim como o
ambiente e a natureza a sua volta,
favorecendo o desenvolvimento
da criatividade, a imaginação,
a coordenação motora e a
socialização entre pares.

Sexta em Cena
Na escola todas as sextasfeiras acontece o Projeto Sexta
em cena. Nesse sentido, é
proposto às crianças interações
através de teatros, contação de
histórias, danças e músicas.
Dessa forma, há uma “explosão”
de alegria e felicidade, pois,
além de levar à criança ao
mundo mágico dos livros, através das histórias, levando-as a
expressarem suas emoções e estimular a melhora da autoestima
e confiança em si mesma, proporciona o desenvolvimento de
sua criatividade.

CEI Reverendo Bernhard Jhonson
Jr.
Início Ano Letivo – Projeto Acolhimento
No dia 31 de janeiro iniciouse nosso ano letivo, e para
o Acolhimento a equipe
educativa escreveu um projeto
O universo que me cerca:
Chegar, amar e brincar! O
que existe? O que existiu? O
que EU imagino, priorizando
acolher os bebês e crianças
pequenas, seus familiares e
os próprios funcionários em
suas multiplicidades, assim
como valorizar as relações
significativas das crianças com
as crianças, das crianças com os adultos e dos adultos com os
adultos, de forma a fortalecer e estreitar os vínculos no dia a
dia escolar.

Sexta em Cena
Toda sexta-feira organizamos
apresentações teatrais
elaboradas pela equipe
educativa, onde resgatamos
diferentes obras literárias e
musicais em que reunimos os
bebês e crianças pequenas no
pátio, e onde proporcionamos
momentos lúdicos e de
interação.

Formação Entre Pares - docentes
No dia 24 de março realizamos
nossa formação entre pares em
parceria com a Coordenadoria
de Nutrição da Secretaria
de Educação e a Escola de
Governo e Desenvolvimento
do Servidor (EGDS) da
Prefeitura de Campinas, que
promovem o curso “Mãos na
Horta – descobrindo o prazer
de cultivar seus alimentos”,
destinado a profissionais do
Ensino Fundamental, Educação
Infantil, EJA, Entidades e
Núcleos Assistenciais e profissionais da Saúde de Campinas. A
oficina tem o objetivo de oferecer subsídios teóricos e práticos
para a implantação de hortas em pequenos espaços como
forma de incentivar e capacitar os servidores a cultivar seu
próprio alimento e implantar pequenas hortas em casa, na
escola ou em seu local de trabalho, abordando e apoiando
ações sobre segurança alimentar e nutricional, alimentação
saudável, diversidade, cultura e sustentabilidade.

Aniversariantes do mês
Toda última sexta-feira
do mês comemoramos os
aniversariantes do mês,
realizando diferentes oficinas
e atividades lúdicas. Também
decoramos o refeitório com
diferentes temáticas! O Projeto
Aniversariantes do mês reforça
a identidade dos bebês e
crianças, assim como valoriza
essa data especial.

Dia da água
Durante o mês de março, trabalhamos nos agrupamentos
o “Dia da Água”, no qual ressaltamos para as crianças a
importância dela para nosso planeta, animais e humanos
através de atividades lúdicas e apresentação teatral.

CEI Professora Midori Hamamoto
Aniversariantes do mês
Em nosso Projeto Anual
trabalhamos com o tema
de Identidade, trazendo as
crianças a valorização do
Eu, e suas especificidades. O
aniversário é um momento
muito significativo para as
crianças e nós nos dedicamos
na decoração de um espaço
para que este dia se tornasse
ainda mais encantador.

Acolhimento
Enfim as aulas presenciais
iniciaram e nossa equipe
pensou e estruturou ações que
favorecessem o acolhimento
das crianças, de modo que elas
possam se sentir bem recebidas
e com muito carinho. Vimos o
colorido e a alegria da unidade
voltar com a presença das
crianças.

Encontros de Formação
Organizamos semanalmente encontros de formação entre os
pares com as equipes de nossa unidade. Nestes momentos
procuramos oportunizar a elas temas voltados para sua prática

junto às crianças, de modo
a crescermos como equipe
na oferta de um ensino de
qualidade para as crianças.
Assim, garantimos que elas
tenham um desenvolvimento
saudável e sejam atendidas em
suas necessidades com muito
respeito.

Semana Educativa
No mês de março realizamos nossa primeira semana educativa
com propostas voltadas para o tema da semana da mulher. A
equipe organizou momentos diversos como aula de Zumba com
a Educadora Física Camila C. Oliveira; Culinária: Brigadeiro
de biomassa, com a cozinheira da unidade Arisdete da Silva
Ozório; Dia de Beleza com a Tracista TThais Ferreira Dias e
Palestra com o Tema: Saúde Emocional: “Que ser humano eu
sou hoje?” com a convidada Elizabeth Farias.

A comunidade participou das propostas e tivemos uma devolutiva
positiva da semana na qual nosso foco era valorizar as mulheres.

CEI Célia Aparecida Jordão
Velardi Gaspar
Acolhimento
Acolher! Esta é a principal ação
pensada para receber nossas
crianças e famílias que chegam
ao Célia Gaspar. As propostas
de acolhimento envolveram o
brincar, o fazer lúdico, o afeto
e o respeito às singularidades.

Projeto “Conhecendo
as Formigas”
A vida que flui na escola,
que cria e se recria a cada
dia, nos traz possibilidades
de experienciar e explorar
materiais e texturas. Um bebê
parado observa um pequeno
buraquinho na grama, de
onde saem e entram formigas
apressadas. logo chegam
outros bebês para acompanhar
todo esse movimento. Assim
nasce o projeto “Conhecendo
as Formigas” do Ag. I C.

Musicalização

o silêncio, os ritmos que se
formam ao tocar um instrumento
A música faz parte do universo ou o uso da linguagem oral
desde sua criação. O barulho, compõem a forma mais

expressiva e sensível da arte. As rodas de musicalização trazem
interação, ludicidade e promovem momentos de descontração.

Atividades
Os projetos na unidade começam
a tomar contornos com vivências
diversas e significativas.
Materiais recicláveis viram
jacaré, formigas e brinquedos.
Mais divertido que pôr a mão
na massa é fazer a massa. As
crianças produziram a massinha
de modelar e se divertiram.

Formação de equipes
Nada disso seria possível sem
elas. A formação da equipe
de agentes e professores
traz reflexão das práticas
pedagógicas, o planejar
constante sempre pensado
para proporcionar o melhor
para nossas crianças.

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:

Até o dia 30/04 você pode apoiar os projetos do ANA Brasil sem
gastar nenhum real a mais através da doação de parte do seu IR!
Do valor que já seria pago ao governo, 3% pode ser doado seguindo
o passo a passo acima. Caso deseje nos ajudar através do seu
Imposto de Renda e tenha alguma dúvida entre em contato através
do telefone (19) 3236-2240 - Adriana

