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Este projeto, que foi criado como uma alternativa 
de formação social e profissionalizante, é uma 
parceria com o Instituto Abraço e a Escola de Tênis 
Avant.

O Projeto Vencedores dá oportunidade a várias 
crianças e adolescentes (10 a 14 anos) de através 
do tênis, se transformarem em cidadãos 
responsáveis e aptos para contribuir em 
sociedade.

Para participar, a criança precisa estar matriculada 
em alguma escola da rede pública e se 
comprometer com os estudos, mantendo boas 
notas e frequência escolar. As vagas foram 
prioritárias para crianças da região do Recanto do 
Sol.
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O Apadrinhamento é uma oportunidade ímpar 
junto ao Compaixão, onde homens e mulheres, 
adultos ou jovens podem contribuir mensalmente 
com (relativamente) pouco, mas que para alguns 
se torna muito.

A partir de R$ 30,00 mensais, você e muitos outros 
atuam diretamente na transformação das 
comunidades mais carentes do Brasil e do mundo.

Contamos sempre com você!
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PROJETO EDUCAÇÃO VALE 
OURO Voltado ao público infanto-juvenil, o Projeto 

Educação Vale Ouro atua de forma 
complementar, possibilitando uma melhor 
formação educacional de seus alunos que se 
encontram em situação de vulnerabilidade 
e/ou que possuem algum déficit de 
aprendizagem.

Atendendo crianças de 5 a 12 anos, 
estudantes matriculados em colégios 
públicos, o projeto introduz a matemática e 
dá acesso a alfabetização de forma presencial.

As matrículas para 2022 já foram abertas e 
estamos ansiosos para já receber os novos e 
antigos alunos, para juntos, iniciarmos as 
atividades na última semana de março.

Com a sua contribuição a educação sempre 
estará disponível aos que precisam!



PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTRADAS

1. ACESSE O SITE 

E CLIQUE EM SEJA UM PADRINHO! 

2.  SELECIONE O VALOR DESEJADO 
PARA DOAÇÃO MENSAL!

3. COMPLETE OS SEUS DADOS 
PARA RECEBER A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS!

4. CLIQUE EM DOAR E 
PRONTO.VOCÊ ACABA DE SE 
TORNAR UM COMPADRINHO!
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÍDAS

Os nossos projetos continuam ativos, e 
sempre contando com a contribuição de 
padrinhos que investem em um sonho que 
hoje é realidade.

Se você conhece alguém que deseja 
contribuir conosco, avise que:

O LINK PARA APADRINHAMENTO ESTÁ 
EM NOSSO SITE!



BALANÇO 
MENSAL

Das 300 cotas necessárias 
para alcance da meta 
mensal, chegou-se a 102.



compaixaointernacional@gmail.com

+ 55 62  9 9141 0591

www.compaixaointernacional.org.br
@compaixaointernacional

ENTRE EM CONTATO
E VAMOS MUDAR O 
MUNDO JUNTOS!


