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CONTATOS

REALIZAR UMA BOA AÇÃO
FICOU MAIS FÁCIL, RÁPIDO

E AINDA DÁ PRÊMIOS!



O CEESD trabalha, desde 1981, na inclusão social e na 

autonomia de pessoas com síndrome de Down. Com 

sede em Campinas, a entidade atende atualmente 160 

pessoas gratuitamente em projetos concebidos para cada 

fase da vida, desde o nascimento ao envelhecimento.

As famílias são parte essencial desta jornada e também 

são contempladas nestes projetos, que trabalham, 

principalmente, a questão da autonomia dos atendidos 

para que possam ter uma vida independente quando 

chegarem à fase adulta.

Com a atuação especializada e interdisciplinar nas áreas 

de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Pedagogia e Assistência Social, o CEESD 

promove o desenvolvimento das pessoas com síndrome 

de Down e também atua com a sociedade civil, de maneira 

geral, para assegurar respeito e igualdade de 

oportunidades.

Foi assim com  Mayara Christine Teixeira Samora, que 

realizou no CEESD todas as terapias desde os primeiros 

meses de vida, frequentou uma escola regular, foi 

alfabetizada e contribuiu para a concretização da 

educação inclusiva. Agora, com 20 anos, trabalha como 

auxiliar administrativa e se prepara para prestar vestibular.

Campanha Solidária dentro de Empresas:

O CEESD conta com o apoio da sociedade civil para 

continuar transformando vidas. Para isso, promove 

periodicamente iniciativas de captação de recursos junto a 

empresas parceiras e seus colaboradores. A campanha 

atual é o cadastro automático da Nota Fiscal Paulista e visa 

divulgar o impacto positivo que as pessoas podem gerar 

com uma ação simples.

Ao aderir o cadastro automático, o consumidor potencializa 

o valor de seus créditos fiscais para organizações como o 

CEESD, por exemplo. Isso porque uma nota fiscal doada 

gera, em média, crédito de R$ 20 para a entidade, 

enquanto para a pessoa física essa mesma nota fiscal gera 

em média apenas R$ 0,30 em crédito.

O projeto CADASTRO AUTOMÁTICO DA NOTA FISCAL 

PAULISTA possui 4 etapas: 

1) Reunião entre entidade e a empresa parceira para definir 

o escopo da campanha, que é customizado à realidade da 

empresa; 

2) Divulgação do trabalho do CEESD dentro da empresa; 

3) Apresentação de como fazer a Transferência automática 

para os colaboradores feita pelo CEESD na empresa; 

4) Sorteio do prêmios* entre os colaboradores que 

participaram da campanha.

*No início do projeto alinha-se quais serão os prêmios 

sorteados dentro da empresa

A empresa poderá apoiar abrindo as portas para o 

projeto e comunicando a iniciativa internamente. 

O custo financeiro total do projeto para a empresa parceira 

é definido na etapa 1, pela empresa e o CEESD em conjun-

to. Inclui: 

a) horas de trabalho do time que desenhará o escopo e 

coordenará a campanha dentro da empresa parceira 

(estimado em 20h), 

b) horas de trabalho dos colaboradores que atenderem à 

apresentação na etapa 3 (estimado em 1h) 

c) o custo do prêmio.
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