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ECONOMIA & SOLIDARIEDADE



Descobertas de

potencialidades

Olá, quando se fala sobre o bairro Jd. Itatinga em 

Campinas, logo se pensa em coisas ruins, mas você sabia 

que o CEPROMM; Centro de Promoção Para Um Mundo 

Melhor, está nesse bairro há 26 anos ajudando crianças e 

adolescentes que vivem esta realidade desconhecida por 

muitos. Atendemos toda a região do Jd. Itatinga . É isto 

mesmo! Bairros como: Maria Rosa,Telesp,Pq. São Paulo, 

Cidade Singer. São 270 crianças e adolescentes de 17 

bairros ao entorno.

No meio deste cenário está localizado o CEPROMM. É 

como um oásis no meio do deserto, é vida, , pois aqui elas 

encontram proteção, orientação, carinho e através das 

descobertas de suas potencialidades e por meio de 

oficinas  como: esportiva, culturais e atividades voltada 

para o mundo do trabalho este com empresas parceiras 

encontram outra perspectiva de vida.

Você pode ajudar a construir um Mundo Melhor. Vamos?

Que tal conhecer e apoiar nosso Bazar Beneficente.

Bazar Beneficente CEPROMM

Economia & Solidariedade

"O Bazar Beneficente CEPROMM é permanente , esta 

localizado na rua Major Luciano Teixeira 170 (seg a sexta 10 

as 17hr) e sabado  (10 as 12),   hoje o recurso gerado 

representa 5% de receita da instituição. Bazar é sinal de 

economia, solidariedade e respeito com meio ambiente . 

Todos os dias geramos toneladas de lixo , mas será que 

tudo é lixo? Não! É facil nos depararmos com objetos 

descartados de forma incorreta , muitos em perfeitas 

condições de uso . Então aqui no Bazar temos como 

objetivo mostrar para as pessoas que ""lixo"" pode ser um 

tesouro, produtos podem ser reutilizados . Assim quem 

compra economiza e ajuda a instituição para qual o recurso 

é destinado.Para isto a parceria é de suma importância 

para melhorar o marketing, aumentar os pontos de coleta "" 

temos o cantinho do tesouro"" proposta apresentadas para 

condominios  onde a dificuldade de remoção de moveis 

,não jogar no lixo o móvel usado, por isto o Cantinho do 

Tesouro. E roupas , panelas, brinquedos é a mesma coisa  

causa sérios danos ao meio ambiente .Comprar em Bazar é 

tudo de bom ! Aqui é comum ouvir o seguinte comentário 

de clientes:  Não vou mais em shopping ;Aqui eu consigo 

comprar para toda família.

Sendo um patrocinador para itens de melhoria do nosso 

Bazar. Sendo um voluntario Pro-Bono nas áreas 

Markting, Decoração, Moda.

Voluntario, Pro–Bono sua expertise ira contribui para o 

crescimento, aprendizado de toda nossa equipe.

Patrocínio: Precisamos de itens para melhoria do espaço. 

Recém ampliamos para melhor organização, exposição de 

nossos produtos desta forma gerando um impacto positivo 

na geração de recurso. Buscamos patrocínio para:

 - Banner de divulgação para fachada do Bazar a moldura 

de aproximadamente 4m2 já possuímos para este pedimos 

um aporte de R$ 300,00 e sua marca ficará no Banner 

como patrocinador na rua 26 de Março ,33 Bonfim , 

Campinas.
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