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O nosso Projeto Educação Vale Ouro, responsável por 
promover educação complementar para o público 
infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade, estará 
de volta em poucas semanas e dessa vez, tendo a 
Escola Municipal Elzira Balduíno de Anápolis-GO 
como parceira.
 
O resultado dessa parceria foi a seleção de 24 
crianças beneficiadas que logo se tornarão alunos do 
nosso projeto tendo acesso a alfabetização e iniciação de 
matemática.
 
A seleção foi realizada a partir de uma visita da equipe 
da Compaixão, desta vez, formada pela professora 
Cláudia Agi e do psicólogo Carlos Plácido Murakami que 
realizaram testes de avaliação de nível e análise 
psicológica/comportamental.
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SESI-GO E PROJETO 
DOE CHINELOS Com o surpreendente objetivo de calçar 

10.000 crianças nos próximos meses, o 
SESI-GO deu largada à campanha com a 
primeira parte que irá durar até o final de 
julho, tendo como objetivo a arrecadação 
de 1.000 pares, sendo esta a contribuição 
da Escola SESI Jundiaí Anápolis.
 
Esta fase que já começou com grandes 
contribuições, também trouxe a outro 
projeto da Compaixão uma contribuição: 
os alunos do projeto Educação Vale Ouro 
receberão aulas de robótica da equipe 
especializada da escola.



O apadrinhamento é uma das formas de 
garantir que os projetos da Compaixão 
continuem ativos e ajudando diversas 
pessoas.

Voltado para aqueles que se identificam com 
a nossa missão, esta é uma oportunidade de 
mostrar que para transformar vidas, basta uma 
simples iniciativa.
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VISITE O NOSSO SITE!
Visite o nosso site e tenha acesso a 
diversas informações e conteúdos!

Através dele você poderá:
 
- Conhecer todos os projetos;
- Se tornar voluntário;
- Se tornar padrinho e madrinha;
- Conhecer o nosso portfólio de 
premiações;
- Acessar aos nossos informativos 
mensais e às prestações contas e 
muito mais.



Nos próximos meses estaremos “a todo vapor”!
 
Após a realização de nossos planejamentos, 
finalmente, iniciaremos nossas principais 
atividades e poderemos fazer o que mais 
gostamos: transformar vidas!
 
A partir de maio teremos o início das aulas do 
Projeto Educação Vale Ouro, em parceria com a 
Escola Municipal Elzira Balduíno e do Projeto 
Vencedores, em parceria com a Avant Tennis Club.

NOSSAS PRÓXIMAS 
AÇÕES



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!

BALANÇO MENSAL - ABR



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!


