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Confira conosco as novidades do
mês de Agosto em nossas unidades:

Unidade Jardim Santana
Retomada
Que tempo precioso e de grande festa tem sido para nós a
retomada das atividades. Nossas crianças e adolescentes
receberam com bastante entusiasmo a nova equipe e a nova
estrutura do ANA – Unidade Jd.Santana.

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres.” (Salmos 126.3)

Almoço
Nosso almoço é oferecido em
quatro horários: dois períodos
para as crianças que estão
presencialmente no serviço
e dois períodos abertos para
todas as crianças!
Nossa alimentação é fornecida
pelo Ceasa, e o nosso cardápio
é preparado por nutricionistas.

Tia Nice é muito especial e arrasa no ingrediente secreto:
AMOR!

Atividades
Muita alegria e fortalecimento
de vínculos com nossas crianças
e adolescentes: estamos
trabalhando com as oficinas de
auto cuidado, de musicalização,
oficinas grupais de convívio,
artesanato, grupos reflexivos
e socioeducativas.

Aniversário
Comemoramos com as nossas
crianças os aniversários dos
sete primeiros meses do ano!
Foi uma festa: teve bolo,
refrigerante e doces.
Nos divertimos muito nesse
tempo precioso de comunhão!

Doações
O ANA agradece as doações recebidas do casal Abrão e Isabella
que já se tornaram nossos parceiros. Agradecemos também
ao Mesa Brasil que toda semana tem feito a diferença na mesa
das nossas famílias! Muito obrigado!

Agradecemos também a parceria com o GRUPO UNIMED
CAMPINAS que fez a doação de todo o material esportivo e
mesas de jogos! Será que eles gostaram?

Boas-vindas
Com muita alegria damos as
boas-vindas à Lucirlei Moraes,
nossa nova assistente social!

Unidade Centro - GOE
Atividades
Nossas professoras voltaram de férias e o mês de agosto
começou muito animado!
Começamos a desenvolver com as crianças o projeto de cantigas
de roda! Vamos confeccionar um livro com as cantigas que
os alunos elegeram e no final do ano será apresentado à
todos da sala, recordando o momento de sua trajetória até a
apreciação do projeto pronto.

Unidade Jardim Nilópolis
Almoço
No mês de agosto continuamos
servindo o almoço para as
nossas crianças e adolescentes,
respeitando todos os protocolos
contra a Covid-19.
“Mais de uma vez tenho ouvido
Deus dizer que o poder é dele
e o amor também. Tu, ó Senhor
recompensas cada um de
acordo com o que faz”
Salmos 62.11-12

Tem sido um momento de
muita alegria nesse período,
no qual nossas crianças são
recebidas com amor e carinho
pelos nossos educadores e
podem saborear uma deliciosa
comida feita pela nossa equipe
de cozinha.

Boas-vindas
Damos as boas-vindas à
nossa nova oficineira Camila
Gabriela.
Ela vai trabalhar a oficina de
Ballet junto com as nossas
crianças e adolescentes. Que
sejam momentos de alegria e
muita dança!

Retorno presencial
É com muita alegria que as nossas crianças e adolescentes
já voltaram a frequentar o ANA de forma presencial. De
forma escalonada e respeitando todos os protocolos contra a
Covid-19, nesse mês de agosto eles participaram das atividades
propostas pelos nossos educadores. Deus é bom!

Doações
E nesse mês de agosto as
doações para as nossas famílias
continuaram a todo vapor!
Tivemos doações de hortifruti
e cestas básicas. As famílias
ficaram muito felizes! Deus
abençoe a todos os nossos
parceiros!

Projeto RMC
E nesse mês de agosto também teve inicio o projeto RMC aqui na
unidade do ANA Nilópolis. O projeto trabalha diversos esportes
com as nossas crianças e adolescentes como Futebol, Vôlei,
Basquete, Atletismo. Tudo supervisionado por um profissional
de educação física. Nossas crianças tem amado cada atividade
do projeto!

Unidade DIC IV
Retomada com segurança
Nosso mês de Agosto se iniciou
com a retomada presencial de
nossas crianças e adolescentes.
A unidade foi toda organizada
para as atividades presenciais,
e a equipe se empenhou
muito para que tudo estivesse
conforme orientações de
segurança contra a covid-19.
Nossos espaços externos foram adaptados para proporcionar
atividades ao ar livre e assim mantermos o distanciamento
social.

A retomada aconteceu de forma lúdica e divertida seguindo
todos os cuidados. Nossas crianças e adolescentes foram
revezando pela unidade ao longo do mês em grupos pequenos.

Alimentação
A alimentação para todos continua sendo ofertada mesmo com
o retorno das atividades presenciais. As crianças e adolescentes
frequentam o projeto também para o almoço.

Bazar solidário
Com o bazar solidário, nossas famílias puderam escolher, de
forma gratuita, o que estavam precisando no momento. As
doações continuaram, e através de ajuda de parceiros, muitas
famílias foram beneficiadas!

“Pois eu tive fome, e vocês me
deram de comer; tive sede,
e vocês me deram de beber;
fui estrangeiro, e vocês me
acolheram;
necessitei de roupas, e vocês

me vestiram; estive enfermo, e
vocês cuidaram de mim; estive
preso, e vocês me visitaram.
Então os justos lhe responderão:
Senhor, quando te vimos com
fome e te demos de comer, ou

com sede e te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado
de roupas e te vestimos?
Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? ‘O Rei
responderá: Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum
dos meus menores irmãos, a Mim o fizeram.”
Mateus 25:35-40 Equipe ANA DIC.

Visita dos missionários da WP Brasil
Na sexta-feira dia 27 de Agosto, recebemos a visita dos
missionários Bruno Costa e Douglas Lopes, da WP Brasil na
nossa unidade. Eles palestraram para as nossas crianças sobre
a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. Ao todo
participaram trinta e duas crianças, sendo quatorze na parte
da manhã às nove horas e dezoito na parte da tarde, às treze
horas. Os dois grupos responderam positivamente à mensagem,
para a glória de Deus!

Dia do Psicólogo
Nossos agradecimentos a
todos os profissionais que
contribuem para a boa saúde
mental. Em especial, à nossa
colaboradora Daniela, que nos
inspira a voos mais altos.

Unidade Piauí
Festinha em comemoração ao Dia dos Pais
Tivemos uma reunião
comemorativa com os pais e
mães que exercem esse papel
no lar para celebrar esse dia
especial. Durante a reunião
fizemos sorteios de brindes,
entrega de lembranças e
servimos um lanche.

Reunião com pais ou responsáveis
No dia 27 desse mês tivemos uma reunião com os pais e
responsáveis pelos atendidos, pautando o retorno das atividades
presencias. A pauta completa contemplou a data de retorno,
o guia para retorno consciente das atividades presenciais,
o cronograma com horários e dias da vinda ao projeto e a
assinatura do termo de compromisso e adesão às atividades
presenciais.
Retomaremos as atividades no dia primeiro de Setembro.

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
secretaria_piaui@
anabrasil.org
(89) 3582-2754

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

Pedidos de oração:
- Pedimos pela vida de nossos funcionários para que o Senhor
continue provendo-nos com saúde e força para continuar realizando
nosso trabalho;
- Pedimos pela vida de nossas crianças e de suas famílias, para
que o Senhor venha suprir cada uma de suas necessidades, sejam
elas de qualquer natureza;
- Por último, pedimos a oração dos irmãos pela vida de um casal
de doadores que nos procurou e nos pediu para que colocássemos
seus nomes em oração: não sabemos o motivo mas o Senhor os
conhece e sabe exatamente do que precisam.

Motivos de gratidão:
- Agradecemos ao Senhor pelas doações de cestas básicas feitas
por nossos parceiros e padrinhos, cada quilo de alimento tem
sido ajuda preciosa para as nossas crianças e famílias;
- Agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos missionários
da WP Brasil que vieram palestrar em uma de nossas unidades e
abençoar nossas vidas e de nossas crianças através da pregação
da salvação por parte de Cristo;
- Por último, agradecemos por cada colaborador, parceiro e
padrinho por todo o apoio, confiança e contribuição depositados
em nosso trabalho. Todos os dias damos o nosso melhor para que
a esperança e assistência não faltem na vida de nossas crianças.
Obrigado!

Participe de nossas

Campanhas:
Cadastramento da Nota Fiscal
Continuamos com a campanha da Nota Fiscal Paulista pedindo
para que você cadastre o seu CPF para o ANA Brasil: dessa forma
toda vez que pedir o CPF na nota, parte do valor da suas compras
é doado automaticamente para nós, e destinado à assistência que
prestamos à centenas de crianças, adolescentes e suas famílias.
Confira o passo a passo na imagem abaixo:

Programa de apadrinhamento
Se você quiser contribuir mensalmente com o nosso trabalho, temos
o nosso programa de Apadrinhamento, no qual ao contribuir com
um valor mensal de sua escolha, você apadrinha uma criança de
uma de nossas unidades! 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.

