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Olá, semeador!

Começamos o mês de janeiro
dando boas-vindas à nossa nova

moradora, Maria.
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42 horas de aulas de inglês

Estudo e Trabalho
Empenhadas em construir futuros de sucesso, nossas
jovens se dedicaram a:
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Além disso, temos:
4 jovens na universidade
2 em cursos Tecnólogos
4 no Ensino Médio
2 que concluíram o Ensino Médio 



Nesse mês também tivemos o
começo da jornada profissional

da Daphiline na Amanco!

Estudo e Trabalho

Fechamos o mês com:
5 jovens contratadas pelo programa
Jovem Aprendiz
4 jovens contratadas CLT
1 jovem fazendo estágio 



Saúde e Bem-Estar

20 horas de atendimento psicológico
2 horas de atendimento fonoaudiológico
2 horas de atendimento odontológico
3 consultas psiquiátricas
10 consultas de atendimento geral e
exames
15 horas de Reiki

A atenção com a saúde é parte importante do dia a dia
das nossas meninas. Assim, elas tiveram:
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Como parte das atividades de
promoção de saúde e 

bem-estar, Gislene participou
do programa Trilheiros, da

Outward Bound Brasil!

Saúde e Bem-Estar



Afeto e Limites
Neste mês reunimos as meninas em um encontro em que discutimos
alinhamento de condutas, limites e regras, conduzido por nosso
fundador Jorge Sant'Anna.
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Afeto e Limites
E ainda celebramos os aniversários das queridas Larissa e Helena!
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Larissa
Helena

(centro da foto)



Eventos
Nossa agenda de eventos também esteve movimentada!
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Visitamos o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para que as jovens conhecessem
de perto as profissões da área da saúde e também as não médicas, e

pudéssemos estabelecer novas parcerias!



Eventos

Também fizemos a entrega da pulseira
para a ganhadora da nossa rifa de
novembro, Mirella Carneireiro.



Queremos dar as boas-vindas ao nosso novo semeador!
Novidades



Agradecimentos
Queremos agradecer pelas doações recebidas do Terra Viva e do
Guia Chácara Santo Antônio.



Agradecimentos
Também queremos agradecer a todos que têm colaborado com a
nossa causa.

Sem vocês nosso trabalho não seria possível.

MUITO OBRIGADA!

Atualmente contamos com 63 semeadores.
(somando pessoas físicas e jurídicas)



Receitas x Despesas

RECEITAS: R$ 42.334,34
DESPESAS: R$ 37.787,13

Encerramos o mês com um saldo de: R$ 4.547,21
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Acompanhe nossas ações e novidades nas redes sociais!

@celeiro.votunica | celeirovotunica | celeirovotunica
www.celeirovotunica.com.br


