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Direitos e Deveres 
Trabalhistas na pandemia
Palestra super explicativa com a Claudia Elias
Fernandes sobre questões trabalhistas vigentes,
postura ideal de funcionários, e, principalmente
como ficam os direitos dos trabalhadores no
cenário de pandemia.

Superação na Adversidade
 

Tivemos dois bate papos inspiradores com 
André Luis, ex-aluno da Casa, empreendedor

social e líder de diversos projetos de impacto na
periferia. Conversamos sobre Construção de

Sonhos, tema que abordou pontos importantes para
o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos

e da comunidade.

Palestras e Workshops
Neste semestre adaptamos nosso ciclo de palestras para o formato online, apresentando ao
nossos jovens e adultos do curso de Auxiliar de Gestão e Empreendedorismo (CEDESP), uma
gama de executivos e acadêmicos de diversas áreas, visando complementar a grade curricular
e ampliar o contexto sociocultural dos educandos.

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A1udia-al-alam-elias-fernandes-a9489824/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A1udia-al-alam-elias-fernandes-a9489824/
https://www.instagram.com/andre_transformadores/
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 Linkedin
 

Workshop com a incrível Denise Maia sobre
como usar o Linkedin para se destacar no

mercado de trabalho. 
Foi muito bom, conteúdo didático e inspirador! 

Palestras e Workshops

Finanças pessoais
Professor Liao inspirou os jovens e adultos da Casa
com um incrível workshop, guiando-os em suas
jornadas de vida através do planejamento financeiro e
de melhores escolhas em direção a um futuro melhor!
Obrigada Veronica, Marina e C6bank pelo constante
apoio em nossas ações no Capão Redondo.

Políticas Públicas
Caio Miranda nos presenteou com um bate papo
enriquecedor onde explicou o papel de um
vereador,  como funciona o poder legislativo, e
como um cidadão pode acompanhar e cobrar dos
que assumem este cargo.

Alcançando o sucesso
 

Palestra memorável com Diego França, gerente
administrativo da MDS.  

Saímos do bate-papo motivados a não desistir
dos nossos sonhos, e a trabalhar duro e com

foco, sempre buscando inovar e superar
expectativas. Nossos jovens ficaram encantados!

https://www.linkedin.com/in/denisemaiasoares/
https://www.linkedin.com/in/liaoyc/
https://www.linkedin.com/in/denisemaiasoares/
https://www.linkedin.com/in/liaoyc/
https://www.linkedin.com/in/liaoyc/
https://www.linkedin.com/company/c6-bank/
https://www.linkedin.com/in/caio-miranda-carneiro-4b658029/
https://www.linkedin.com/in/caio-miranda-carneiro-4b658029/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.instagram.com/_mdsgroup/
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Carreira e Competências
Adriana Pallis, sócia do Machado Meyer, nos
brindou com uma palestra incrível sobre o perfil
dos profissionais do futuro, e as competências

necessárias a serem desenvolvidas para manter-
se atualizado no mercado.

 

Protagonismo Humano na Era Digital
Tivemos uma conversa com Rodrigo Giaffredo,
Co-fundador da Super-Humanos Consultoria, que
nos trouxe um conteúdo profundo, humano, e
transformador, especialmente para a nossa galera,
que tem que encontrar alternativas inovadoras para
se destacar e superar tantos desafios.

Palestras e Workshop

Estratégia de imagem no mundo digital
 

Encontro maravilhoso com as renomadas
especialistas Cris Dorini e Valéria Britoci, da

empresa Trio Inteligência em Imagem, que nos
trouxeram dicas valiosas sobre como

potencializar a carreira através de imagem
pessoal e postura nas redes sociais.

https://www.linkedin.com/in/adriana-pallis-40b9372/
https://www.linkedin.com/in/rodrigogiaffredo/
https://www.linkedin.com/in/adriana-pallis-40b9372/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://www.linkedin.com/company/superhumanosconsultoria/
https://www.instagram.com/valeriabrito.consultoria/
https://www.linkedin.com/in/crisdorini/
https://www.linkedin.com/in/crisdorini/
https://www.instagram.com/valeriabrito.consultoria/
https://www.linkedin.com/company/trio-intelig%C3%AAncia-em-imagem/about/
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Orientação, carreira e PROUNI
Tivemos conversas super produtivas e

inspiradoras, repletas de dicas práticas sobre
carreira, Prouni, e demais assuntos que
envolvem a fase pré-vestibular. Evento

idealizado pelo por  Giuliana Dorini e Isabella
Tricate, através do Projeto Iluminar.

Mentoria e Voluntariado

VERTEX  e ATADOS
Ação muito bacana, que proporcionou a troca de
experiências e aprendizados sobre carreira e
estudo entre jovens da Casa e voluntários
especialíssimos da Vertex Pharmaceuticals,
tudo brilhantemente orquestrado pela ONG
Atados.

Experiência Jovem - Samsung e
Atados
Participamos da Experiência Jovem,
projeto de voluntariado e mentoria da
Samsung em parceria com a Atados!
Nesta oportunidade super enriquecedora,
nossos jovens interagiram com diversos
voluntários incríveis e aprenderam muito
sobre carreira, entrevista, postura,
competências, intercâmbio, e muito mais.

https://www.instagram.com/giudorini/
https://www.instagram.com/isatricate/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.linkedin.com/company/vertex-pharmaceuticals/
https://www.linkedin.com/company/atados/
https://www.linkedin.com/company/vertex-pharmaceuticals/
https://www.linkedin.com/company/atados/
https://www.instagram.com/samsungbrasil/
https://www.instagram.com/samsungbrasil/
https://www.linkedin.com/company/atados/
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Coltro em Casa
Crianças e Adolescentes

Nossa galerinha de 6 a 15 anos também continuou aproveitando nosso
Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), que readaptou toda a oferta
de atividades e oficinas para o modo online, desenvolvendo, com muito
carinho, vídeo aulas e entregando kits de materiais para a realização das
tarefas. Agradecemos imensamente ao SMADS pela parceria de sempre!

Através do Youtube, Instagram, Facebook e WhatsApp, os orientadores socioeducativos e
nossos oficineiros, adaptaram a grade de conteúdo e gravaram atividades para serem feitas em
casa com os familiares ou sozinhos e após a realização das atvidades, fomos presenteados com
vídeos, fotos e muito carinho por parte das famílias.

Coltro em Casa

https://www.youtube.com/user/casajosecoltro
https://www.instagram.com/casajosecoltro/
https://www.facebook.com/casacoltro
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511976362581
https://www.youtube.com/user/casajosecoltro
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Aconteceu na Casa

Devido à Pandemia, todos se adaptaram para um novo mundo online, e, com a Casa José
Coltro, não foi diferente! Muitas de nossas atividades foram remodeladas em tempo record, e
novas parcerias se firmaram!

Interações Virtuais

"Conectados Pelo Futuro"
 

Participamos, do "Conectados pelo Futuro”,
programa da Samsung com apoio da Atados,

que teve como objetivo desenvolver uma
mentalidade empreendedora entre jovens em

situação de alta vulnerabilidade social, além de
estabelecer uma cultura de voluntariado e

responsabilidade social entre seus funcionários.

Painel CESCON BARRIEU
Estivemos em um bate-papo inspirador sobre
Responsabilidade Social e Inclusão a convite do
Cescon Barrieu Advogados. É uma honra e
uma alegria tê-los como nossos apoiadores em
tanta iniciativas transformadoras!!! Obrigado por
estarem sempre ao nosso lado!

Congresso Virtual Internacional
IBDiC/ICLA
O congresso foi realizado pelo International
Construction Law Association (ICLA) e pelo
Instituto Brasileiro de Direito da Construção
(IBDIC), em formato online, e o valor das
inscrições foi revertido para a Casa!
O evento contou com a participação de líderes
nacionais e internacionais que debateram sobre
o tema: “Force Majeure Revisite: Lidando com o
imprevisível”.  Obrigado IBDIC e Leonardo
Toledo pelo lindo exemplo de inovação social. 

https://www.instagram.com/samsungbrasil/
https://www.linkedin.com/company/atados/
https://www.linkedin.com/company/cescon-barrieu-advogados/
https://www.linkedin.com/company/cescon-barrieu-advogados/
https://www.linkedin.com/company/cescon-barrieu-advogados/
https://www.linkedin.com/company/cescon-barrieu-advogados/
https://www.icl-assoc.com/
https://www.icl-assoc.com/
https://www.icl-assoc.com/
https://www.icl-assoc.com/
https://ibdic.org.br/
https://ibdic.org.br/
https://ibdic.org.br/
https://ibdic.org.br/
https://ibdic.org.br/
https://ibdic.org.br/
https://www.linkedin.com/in/leonardo-toledo-da-silva-4064a422/


Jul -  DEZ 2020

Aconteceu na Casa

Recebidos do Semestre
Parceiros que, assim como nós, acreditam no poder da transformação através do acolhimento,
formação e integração social e profissional de crianças, jovens e adultos da região do Capão
Redondo, e nos ajudam com a doação de itens que nos auxiliarão a cumprir nossa missão.
Juntos somos mais fortes! GRATIDÃO!

Super Computadores
Recebemos a doação de 61 computadores
do MDS Group! Agradecemos ao Ariel
Couto, ao Diego França e todo o time da
MDS por fazerem da nossa, a sua missão,
e nos ajudarem a transformar vidas através
da educação e da integração social e
profissional!

1000 peças de roupa
Muito obrigado Besni pela maravilhosa

doação de 1000 peças de roupa!
Nossa eterna gratidão pelo engajamento,

solidariedade e parceria. 

Livros Pré-vestbular
Entrega de livros pré-vestibulares para
alunos que sonham em entrar na faculdade.
Obrigada pelas doações e apoio, Projeto
Iluminar.
Além dos livros, o Projeto Iluminar angariou
para Casa muitos brinquedos e fantasias que
já estão sendo muito bem aproveitados pelas
nossas crianças no CCA.

https://www.linkedin.com/company/mds-insure/
https://www.linkedin.com/company/lojas-belian-moda/
https://www.linkedin.com/company/mds-insure/
https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
https://www.linkedin.com/in/diego-fran%C3%A7a-9688942a/
https://www.linkedin.com/company/mds-insure/
https://www.linkedin.com/company/lojas-belian-moda/
https://www.linkedin.com/company/lojas-belian-moda/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
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Aconteceu na Casa

Contratações do Semestre
Orgulho dos nossos ex-alunos do

curso de Gestão e
Empreendedorismo CEDESP que
foram contratados por empresas

super bacanas!
 A Casa José Coltro deseja muito

sucesso na carreira de vcs !!

Aluna destaque
Nossa ex-aluna Ingrid Santana foi
aprovada em destaque para a próxima
fase da Jornada da Consciência,
programa de aceleração de
aprendizagem prática que utiliza
metodologias impactantes e inovadoras
desenvolvidas pelo Instituto Bold.

Que orgulho sentimos quando vemos que todo o trabalho desenvolvido está gerando frutos!
Seja na inserção no mercado de trabalho, ou de um ex-aluno destaque em um curso de
mentoria, na entrada em universidades públicas, e até mesmo ex-alunos que conseguiram
100% de bolsas em universidades particulares!

Nossas Conquistas

https://www.linkedin.com/company/institutobold/
https://www.linkedin.com/company/institutobold/
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Aconteceu na Casa

BRINQUEDOTECA

Remodelação da
Brinquedoteca Kenneth Ham
Remodelamos nosso espaço do
brincar, transformando-o em um
ambiente mais alegre e acolhedor!
É através de brincadeiras que as
crianças experimentam o mundo,
ampliam suas relações sociais,
aprendem regras, elaboram sua
autonomia de ação, testam suas
habilidades físicas, entre tantas
outras vivências que possibilitam
este contato com o lúdico. 

Por conta da pandemia, investimos em nossa sede renovando e inovando alguns espaços! E,
para isso, contamos com parceiros incríveis e muita dedicação!

Renovação De Nossos Espaços

Biblioteca Iluminar
 

É com muita felicidade que
apresentamos a nossa nova
biblioteca. Foi graças a uma

campanha linda realizada pelo
Projeto Iluminar, que

conseguimos preenchê-la 
de livros infantis, infanto-juvenis,

didáticos e de leitura livre, 
que nos auxiliarão no despertar

para o gosto pela leitura 
e para o conhecimento.

https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
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Retorno das atividades presenciais
 

Nossa Casa finalmente reabriu as portas, e
a alegria voltou a abrilhantar nosso espaço!

Neste primeiro momento retomamos as
atividades do nosso Centro da Criança e do

Adolescente, com 20% do público 
(foram priorizadas crianças com maiores

índices de vulnerabilidades social).
 

As 36 crianças atendidas 
realizaram exames de COVID19, 

assim como todos os colaboradores da
Casa. Estamos respeitando todos os

protocolos de segurança para atender
nossos pequenos com o respeito, carinho e

cuidado de SEMPRE!!

Aconteceu na Casa

Ação Mês das crianças
Com o apoio dos nossos queridos
parceiros, Caio Miranda, Grazielle
Suhett, Carol Roberto, e SMADS,
distribuímos doces, kits de higiene
bucal e a revista "Acredite", que traz
reflexões lindas sobre como fazer a
diferença na vida do outro!!!

É de pequenos que aprendemos a
fazer o bem e acreditar em nossos
sonhos! E nós plantamos essas
sementinhas todos os dias!

https://www.linkedin.com/in/caio-miranda-carneiro-4b658029/
https://www.linkedin.com/in/grazielle-suhett-757328170/
http://smads/
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Trabalho de conclusão do curso de
Auxiliar de Gestão e
Empreendedorismo (CEDESP)
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no
segundo semestre de 2020, superando muitas
dificuldades: falta de acesso à internet,
adaptação às novas tecnologias, trabalhos em
grupo que prescisaram ser desenvolvidos à
distância, ausência de local adequado para
assistir aulas, problemas de saúde, e até uma  
      apresentação realizada através de um leito 
      hospitalar! 

Parabéns à todos pela dedicação e por
terem superado todas as expectativas!
Estamos muito orgulhosos!

Instalação de 
Plataforma Elevatória

 

A Fundação Telefonica Vivo, por
meio do seu Programa de

Voluntariado, nos ajudou a  viabilizar
o sonho de implementar uma

plataforma elevatória na Casa,
visando garantir acessibilidade

integral para toda e qualquer pessoa
que frequenta a nossa organização.

 

Somos muito gratos pela oportunidade
de desenvolver um projeto desta

grandiosidade em parceria com uma
empresa que investe tanto no

desenvolvimento social, e que, assim
como a Casa José Coltro, aposta na

força transformadora da educação!

Aconteceu na Casa

http://fundacaotelefonicavivo.org.br/


E, para fechar essa semana com chave de ouro,
tivemos a honra e o orgulho de participar de um
painel de peso, o MDS Talks, com as principais
lideranças do setor de seguros, onde pudemos

falar sobre os principais projetos da Casa, nosso
propósito, e como nos mobilizarmos em conjunto

para melhorar o Brasil.

Uma sequência de eventos incríveis, realizados em complemento às ações sociais que o
MDS Group desenvolve recorrentemente com a Casa José Coltro, de forma genuína e
abrangente, em áreas que passam pelo apoio financeiro, voluntariado, conexões e criação
de oportunidades às nossas crianças, jovens e adultos.
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Aconteceu na Casa

O que dizer de uma companhia que promove uma Semana da Reciprocidade toda em prol
da Casa José Coltro?

Assista o bate-papo entre Ariel Couto,
presidente do MDS Group, e com a nossa Vice-
Presidente, Mariana Guglielmetti.

Confira esse evento especial com Luís Eduardo
Assis, Presidente da Fator, Angelo Colombo,

CEO da Swiss Re, Bruno Camargo, CEO da
FairFax, Roberto Hernandez, Diretor Executivo

de Seguros Corporativos da Zurich e Fabio
Protasio de Oliveira, CEO  da AIG, Tania

Moura, VP da ABPRH, Ariel Couto, CEO da
MDS Brasil e Americas Regional Manager da

Brokerslink, e Mariana Guglielmetti, Vice
Presidente da Casa José Coltro. As artistas

Fafá de Belém, Mariana Belém, madrinha da
Casa José Coltro, e Ju de Paulla, finalizaram o

encontro com um grande clima de festa e
gratidão.

https://www.mdsgroup.com/pt/
https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
https://www.linkedin.com/in/marianaguglielmetti/
https://www.instagram.com/tv/CJHazXgpTdl/
https://www.instagram.com/_mdsgroup/
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.youtube.com/watch?v=80F5_6v3zHo
https://www.gestaoerh.com.br/pt_br/eventos/transmissao-principal/7140-semana-da-reciprocidade
https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-eduardo-assis-886b1032/
https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-eduardo-assis-886b1032/
https://fatorseguradora.com.br/
https://fatorseguradora.com.br/
https://www.linkedin.com/in/angelo-colombo-75b31013/
https://www.linkedin.com/company/swiss-re-corporate-solutions/
https://www.linkedin.com/in/bruno-camargo-80551976/
https://www.linkedin.com/company/fairfax-brasil-seguros-corporativos-s-a/
https://www.linkedin.com/in/roberto-e-hernandez-martinez-583617b8/
https://www.linkedin.com/in/roberto-e-hernandez-martinez-583617b8/
https://www.linkedin.com/company/aig/people/
https://www.linkedin.com/in/taniaamoura/
https://www.linkedin.com/in/arielcouto/
https://www.linkedin.com/company/mds-insure/
https://www.linkedin.com/company/brokerslink/
https://www.instagram.com/marianagugli/
https://www.instagram.com/casajosecoltro/
https://www.instagram.com/fafadbelem/
https://www.instagram.com/maribelem/
https://www.instagram.com/judepaulla/


Muito obrigada MDS Group e Ariel Couto por liderarem esse mutirão do bem,
inspirando tantos outros a colaborarem conosco nessa jornada rumo à transformação
social.  Também agradecemos o engajamento de todos que doaram tempo e recursos

para nos ajudar!  Ficamos lisonjeados com a confiança em nosso trabalho, e
prometemos continuar batalhando para transformar muito mais futuros!
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Aconteceu na Casa

“Nossa relação com a Casa José Coltro é de respeito, apoio e
suporte. Mas, mais do que isso, é uma relação que nos faz
crescer. Quando juntamos nossos esforços, muito mais do
que  assumir uma responsabilidade social, queremos fazer
parte da vida dessas crianças e jovens de alguma forma e

compartilhar com elas a possibilidade de um futuro melhor.
Um futuro possível”, diz Ariel Couto.

Elaborado pela MDS Brasil, o projeto Reciprocidade
visa fornecer Apoio financeiro, Voluntariado e
Oportunidade às crianças, jovens e adultos atendidos
pelo projeto social da Casa José Coltro. Em 2019, a
parceria foi celebrada em uma noite de evento
composta por atrações culturais e de entretenimento,
homenagens e um leilão silencioso beneficente. Já
em 2020, a iniciativa foi adaptada para o formato
online, porém, manteve

https://www.mdsgroup.com/pt/
https://www.mdsgroup.com/pt/
https://www.instagram.com/ariel.y.couto/
https://www.instagram.com/p/CIgMkHNpfGJ/
https://www.instagram.com/_mdsgroup/
https://www.instagram.com/ariel.y.couto/
https://www.instagram.com/ariel.y.couto/
https://www.instagram.com/_mdsgroup/
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Aconteceu na Casa
Ações de Natal

Mesmo com todo o cenário da pandemia, tivemos parceiros
incríveis ao nosso lado que, com muita dedicação, realizaram
um natal mágico ás nossas crianças.

Nosso Natal de 2020 foi muito mais que especial! 

A MetLife também apoiou essa ação, doando várias mochilas e muito amor!

O Projeto Iluminar, das queridas Giuliana Dorini e Isabella
Tricate, trabalhou em uma linda campanha (por meses) para
conseguir a doação de 180 lindas mochilas recheadas de
doces, além de uma cartinha direcionada para cada criança
assinada pelo “próprio Papai Noel”, o que trouxe esperança e
lindos sorrisos. 

O Stocche Forbes realizou, pelo segundo
ano consecutivo, uma campanha incrível
entre seus funcionários, e arrecadou
brinquedos, livros e jogos (novos!) para
todas as nossas crianças e adolescentes!

E a Besni, nossa parceira de anos, nos
presenteou com muitas roupas,
complementando ainda mais os presentes
de Natal!

No dia da entrega, o Projeto iluminar nos
brindou com mais surpresas! A Casa foi
lindamente decorada e preenchida com
músicas natalinas, e recebemos a visita de
um Papai Noel de verdade, que distribuiu os
presentes com seus ajudantes, com muito
amor e carinho, criando um cenário mágico!

Um Este certamente foi o natal mais
inesquecível que realizamos na Casa José
Coltro! Muito obrigada Projeto Iluminar,
MetLife, Stocche Forbes e Besni, por nos
ajudaram na realização deste sonho!!!!

https://www.instagram.com/metlife.brasil/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/giudorini/
https://www.instagram.com/isatricate/
https://www.instagram.com/stoccheforbes/
https://www.instagram.com/lojasbesni/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/projeto_iluminar/
https://www.instagram.com/metlife.brasil/
https://www.instagram.com/stoccheforbes/
https://www.instagram.com/lojasbesni/
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Ajude a Casa José Coltro a continuar
transformando a vida de centenas de pessoas no
Capão Redondo.

Neste ano tão desafiador, nós da Casa José Coltro 
temos trabalhado dobrado para amenizar os desafios enfrentados pelos nossos
alunos e familiares, e, ao mesmo tempo, prepará-los para este novo cenário
mundial.

Espalhando esperança!

Você sabia que você pode MUDAR UMA VIDA
por apenas R$ 99,00 mensais?

Adote um aluno e acompanhe o seu
desenvolvimento e atividades através de relatórios
e informações que lhe enviaremos regularmente.
Você também poderá visitar a Casa quando quiser
para conhecer o aluno que apadrinhou.

Juntos somos mais fortes!

Adote um Aluno

Compre um Convite Solidário

Compre um convite beneficente simbólico por
R$ 199,00, e ajude-nos a continuar

transformando futuros!

Neste momento de crise, contamos com vocês,
nossos eternos parceiros!

JUNTOS, continuaremos trabalhando para quebrar o
ciclo da pobreza através da educação e da

integração social e profissional. Comprar Convite

https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/adote-um-aluno
https://casajosecoltro.org.br/#/colabore/doacao-unica


Na Casa José Coltro, desenvolvemos um trabalho artístico complementar aos
estudos, que vai muito além do estudo de técnicas

Formação integral do ser humano

Desenvolvemos um trabalho artístico que nos permite conectar com os alunos
de forma diferenciada, ajudando-os a superarem seus grandes desafios e
desenvolverem competências sócio emocionais importantes para a formação
individual e profissional.
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Exposição Arte Na Casa

Compre um quadro maravilhoso e ajude nossos projetos

Sabia que os quadros estão à venda?

As obras estão disponíveis para compra no site da Inn Gallery, e 100% da
receita será revertida para os projetos da Casa.

Conheça a exposição
completa no site:  

Veja alguns trabalhos:

https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro

https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro
https://www.inngallery.com.br/casajosecoltro


Bazzar Da Casa
Nossa lojinha solidária no Instagram

Oportunidade imperdível para adquirir itens novos,
de lojas superbacanas, e ainda fazer o bem!

100% das vendas serão revertidas para a Casa José Coltro

Visite nosso bazzar no Instagram e conheça todos os itens à venda:

Ajude-nos a continuar
mudando a vida de centenas
de pessoas em situação de
alta vulnerabilidade
socioeconômica através da
educação e da integração
social e profissional.

Doe Qualquer Valor!

Seja a transformação!
Espalhe esperança!
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https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/
https://www.instagram.com/bazzar_da_casa/
https://www.instagram.com/bazzar_da_casa/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/#doeagora
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/


Jul -  DEZ 2020

Sejamos a mudança que queremos ver no mundo!
Campanha Transformando futuros

Apoio:

Patrocinadores:

https://lollato.com.br/
https://www.cesconbarrieu.com.br/
https://www.eliasfernandesadv.com.br/
https://www.centriapartners.com/?lang=pt
https://mvga.com.br/
https://www.madronalaw.com.br/
http://www.advcalmon.com.br/
https://www.mdsgroup.com/pt/
http://www.ctiglobal.com/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/
https://casajosecoltro.org.br/transformandofuturos/

