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CONTATOS

SELO 63 ANOS
DOAÇAO SOLIDÁRIA 



A Casa da Criança de Sousas está presente há 63 anos, e 

vem atendendo 100 crianças de 3 meses a 3 anos e onze 

meses, em período integral, sempre buscando ampliar o 

atendimento com inovação e qualidade.

Na Região Leste de Campinas, Sousas e Joaquim Egídio 

moram aproximadamente 25 mil pessoas, e muitas dessas 

moradoras são mães e não podem trabalhar pela falta de 

vagas para atendimento de creche das crianças até 6 anos.

Temos planos para a construção  de uma nova sede que 

terá capacidade de atender a demanda desta faixa 

etária na região .

A Casa da Criança de Sousas traz consigo a demonstração 

da seriedade e qualidade do trabalho executado ao longo 

destes 63 anos, inclusive com a Certificação de Entidade 

que atende os ”Princípios Internacionais de Transparência 

e Boas Práticas Sociais da Phomenta”.

Estamos lançando o “SELO COMEMORATIVO 63 ANOS”  

no dia 18/12/19, da responsabilidade social  da entidade, 

atrelada ao Objetivo 4 da ODS, que é "Assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos”.

A empresa parceira  selecionada terá o direito de uso 

exclusivo, além da entidade ,do selo comemorativo em 

todas as sua mídias e vice e versa. Inclusive  um Certificado 

de "Empresa Socioambiental Responsável".

Para comemorar este selo lançamos o programa "Doação 

Solidária"  conscientizando o poder que todas as pessoas 

têm,  de oferecer  benefício financeiro  à Casa da Criança 

de Sousas, sem ter que por a mão no bolso e ao mesmo 

tempo ambos  concorrerem a prêmios mensais de até R$ 1 

milhão.

Toda adesão e vinculo do seu cadastro voluntario para 

doação automática dos créditos dos cupons fiscais do 

programa nota fiscal paulista para a entidade, receberá 

uma “caneca de porcelana” com os selos comemorativos 

dos 63 anos e os logos da empresa e da entidade como 

apoiadores.

A  meta é  alcançar 1.000 novos doadores,  até final e 

2020.

•  Abrindo espaços na sua empresa para que possamos 

fazer o lançamentos do selo comemorativo  e também  

montarmos  stands para esclarecimentos sobre a 

campanha e engajamento dos  funcionários 

•  Financiando a aquisição das  1.000 canecas ;

•  Patrocinando o Plano de divulgação  do SELO e da 

Marca, com a adequação do site e das mídias sociais e 

mídia impressa,  para informação da iniciativa

•  Aquisição das  1.000 canecas - R$ 15.000,00

•  Plano de divulgação  do SELO e da Marca, com a 

adequação do site e das mídias sociais para informação da 

iniciativa - R$ 10.000,00

•  Produção  em mídia impressa ( folhetos, cartazes, etc..) - 

R$4.000,00
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Atende 100

crianças de 3 meses a

 3 anos e 11 meses,

em período integral


