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Acontece no CECA - o informativo do nosso dia a dia
INFORMAÇÃO PARA NOSSOS PARCEIROS, AMIGOS E COLABORADORES
Um semestre de muita atividade no
CECA... Além de ir prá escola e estudar,
nossas crianças participaram de várias
atividades educativas, passeios e festas,
grande parte delas promovida por
Voluntários, aos quais queremos
agradecer imensamente!
Nossos resultados
Financeiramente falando, neste 1º
semestre tivemos alguns percalços
devido a atrasos no recebimento dos
Convênios Municipal, Federal e Estadual
mas graças às doações de pessoas físicas
e de nosso convênio com a CCR,
mantivemos nossas contas em dia.
O CECA sobrevive graças à Convênios
com a Prefeitura do Embu, Doações de
Empresas (através de Projetos
aprovados no FUMCAD) e das doações
que recebemos via boleto bancário ou
depósitos em conta.
No 1º semestre do ano arrecadamos um
total de R$216mil e nossas despesas
somaram R$239mil. Essa diferença foi
custeada pelo Projeto CCR.

NOVA SEDE PARA O CECA

.

No mês de abril de 2014 foi aprovado pelo
FUMCAD, a fase 1 do Projeto de Construção
do Novo CECA.
Essa Fase 1 do Projeto consiste na
construção e equipação de 2 Casas Lar para o
acolhimento das crianças e adolescentes, 1
Centro de Serviços – cozinha, refeitório,
lavanderia, almoxarifado e 1 Centro de
Administração e Enfermaria.
Despesas
Nossas despesas consistem na Folha de
Pagamento dos Funcionários, Contas,
Alimentação, Transporte das Crianças e
Remédios, sendo que a Folha de
Pagamento responde por 83% dos
gastos.

O investimento necessário e aprovado para
essa fase é de R$4,8MM e será captado junto
à empresas, que receberão, em
contrapartida, incentivos fiscais pela doação.
Mãos à obra!!!!

ACONTECE NO CECA | Edição Nº 07 – JUNHO 2014

2

Eventos e Atividades Passeios
As crianças brincaram e se divertiram
do semestre
em passeios em parques como o
Atividades Educacionais e Recreativas
são fundamentais para o
desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e para a inclusão social das
crianças e adolescentes.

Francisco Rizzo e o CEMUCAM e
também adoraram conhecer o Museu do
Futebol

Dia das Mães
Oficina de Pintura e Colagem para
festejar o Dia das Mães...

Com esses objetivos, nossas equipes
Técnica e de Educadoras,
desenvolveram ao longo do semestre
uma série de atividades e também
contamos com a participação de
voluntários :
 Oficinas de preparo de alimentos
 Passeios Externos
 Pintura e Colagem
 Festas Temáticas – Páscoa, Dia das
Mães, Festa Junina e Copa do
Mundo
Além disso, foram realizados Bazares
para arrecadação de fundos e
treinamentos das Educadoras.

Páscoa
Nossos amigos voluntários fizeram uma
festa de páscoa maravilhosa para as
crianças do CECA!

Festa Junina
Nossas crianças fizeram a decoração da
festa junina...

Oficinas de preparo
de alimentos
No decorrer do semestre foram
realizadas 4 deliciosas oficinas que
envolveram toda a molecada!
Pizza, Pastel, Bolinho de Carne e
Brigadeiro. Hummmm!!!!!

Bazares

Nossos bazares como sempre são
muito visitados pelos moradores da
região.

que foi organizada por nossos
voluntários e muito divertida!!!

Muito obrigado a todos
os voluntários,
doadores e parceiros
por sua colaboração!
www.ceca-embu.org.br

