
Em 2005, um grupo de empresários com mais de 25 anos de

experiência acumulada no terceiro setor, decidiram unir

forças para criar um projeto  inovador com o objetivo de

combater a desigualdade e exclusão social.

A partir dessa união nasceu a CrêSer!

No dia 13 de março de 2020 completamos 15 anos. Foram 15

anos de muitas conquistas e aprendizados, 15 anos investindo

em vidas, 15 anos de amor, cuidado e dedicação para a

transformação de um mundo melhor. Juntos estamos

contribuindo para florir muitas histórias.

UMA NOVA PROPOSTA DE TRABALHO SOCIAL

DISTRIBUÍMOS:

VOCÊ SABIA?
DESTAQUE

 3 .298 Cestas Básicas

  1 .153 Kits de Higiene

2 .020 Máscaras de Tecido

   300 Máscaras de Acetato

   20K Frutas s/ Agrotóxico
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DIREITOS TRABALHISTAS
Com a declaração de emergência no Município de São Paulo através da publ icação do
decreto nº 59283 de 16 de março de 2020 e a Medida Provisória nº  936/2020,
f icaram assegurados os direitos trabalhistas dos profissionais  do Centro para
Crianças e Adolescentes – CCA e dos Centros de Educação Infanti l  –  CEI  I  e  CEI  I I .
As 3 unidades t iveram as at ividades presenciais  suspensas enquanto perdurar a
pandemia.

CAPTAÇÃO E
EXPANSÃO

SEJA UM DOADOR
Existem diversas formas de
comparti lhar  o amor.
Confira em nosso site a
melhor maneira para
contribuir  com a nossa
causa.

A sua doação pode contar
muitas histórias!

O setor está funcionando a
todo vapor.  A campanha
“Adotem uma Famíl ia”
atingiu a meta de
arrecadação de cestas
básicas e em seguida a
parceria com a ONG Banco
de Al imentos possibi l i tou a
ampliação do nosso
atendimento.  

O nosso projeto “Novas
Cores,  Novas Vozes”,
enviado ao CONDECA,
foi  aprovado!  
O projeto tem o objetivo de
capacitar  profissionais  da
rede socioassistencial  e
intersetorial  sobre o
Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do
Adolescente (SGD) nos
bairros Capão Redondo,  Jd.
Ângela,  Jd.  São Luiz ,  Cidade
Ademar e Pedreira.  

NOS ACOMPANHE
www.cresersp .org .br

/GFWC CrêSer

@cresersp

/GFWC CrêSer

CUIDADO COM QUEM CUIDA!
Pensando no cuidado com os colaboradores,  entregamos Equipamentos de Proteção
Individual  para todos e a higienização dos espaços recebeu maior atenção.
Em todas as 8 unidades de Assistência Social  há plantões  para atendimentos
emergenciais  e nos 2 Centros de Educação Infanti l  há plantões com horários
reduzidos estipulados pela Secretaria da Educação.  
Os atendimentos,  at ividades socioeducativas e aulas estão acontecendo de forma
remota e quando há necessidade de vis ita domici l iar  as equipes seguem
cautelosamente todas as orientações da Organização Mundial  de Saúde.

CONECTANDO CORAÇÕES!
Em todos os nossos serviços os atendimentos e as at ividades coletivas estão
acontecendo de forma remota.  As pessoas atendidas mantem o contato conosco
através do Facebook,  WhatsApp,  Telefone e Youtube.  Todas as at ividades são
planejadas com muito amor,  acolhimento e com o olhar voltado para a s ingularidade
de cada serviço.

CORRENTE DO BEM!
Continuamos de mãos dadas com os nossos parceiros para as ações de combate aos
impactos que o COVID-19 causou na vida das pessoas que atendemos.  A nossa
diretoria,  associados,  doadores,  a  ONG Banco de Al imentos,  a  ONG Vocação,  a  Ação
Educativa,  o Rotary Clube Interlagos e Aeroporto,  as  Costureiras Sol idárias,  a
Máscaras 3D e o músico Marcio Carriel  somaram esforços neste combate.  Juntos
estamos investindo em muitos sorr isos!


