Campanha Cupom Fiscal
O Senar Maranhão e o Sebrae, são parceiros da campanha “cupom fiscal”
promovido pelo Centro Educacional e Profissionalizante do Maranhão
(CEPROMAR). As três entidades, convidam você a participar do processo
depositando o seu cupom na urna que fica no supermercado Mateus, no Anjo
da Guarda. Você pode depositá-lo também na urna virtual. Para isso, você só
precisa tirar uma foto do cupom e enviar para o WhatsApp (98) 98144-6853.
Sua atitude estará ajudando na alfabetização, no curso de bombeiro mirim e
curso profissionalizante de crianças e adolescentes do polo Coroadinho.
Obs: Cupons de combustível e farmácias e que tenham o CPF não são válidos.

O que é o CEPROMAR
O Centro Profissionalizante do Maranhão – CEPROMAR/Brasil – foi fundado
pelo Padre João de Fátima Maranhão Brasil em 11 de agosto de 1972, com o
propósito de oferecer aos jovens residentes na área de influência do projeto
alternativas educacionais e culturais que lhes permitam a construção de novas
perspectivas de vida em contraposição à realidade de violência e criminalidade.
O CEPROMAR acha-se instalado numa área de 34 hectares onde se encontra
o Sítio Pyranhenga, o qual possui elevado conteúdo histórico, cultural e
ambiental.
Conta o CEPROMAR com salas de aulas com capacidade para 250 alunos por
turno, além de instalações equipadas para o oferecimento dos cursos de
panificação e 2 galpões destinados aos cursos de mecânica de auto e moto.
A iniciativa não possui apoio governamental e sobrevive mediante doações
voluntárias e se operacionaliza por meio de parcerias institucionais.

Objetivo
O Centro Educacional e Profissionalizante do Maranhão – CEPROMAR tem
por finalidades:
•

•

Disponibilizar, por meio de parcerias institucionais, aos jovens e adultos
não alfabetizados, assim como para as pessoas em vulnerabilidade
social, aulas de ensino básico, cursos profissionalizantes e formação
técnica e administrativa;
Promover orientação sistemática nas áreas de educação alimentar,
sanitária, ação comunitária com finalidade de integrar seus beneficiados
na comunidade local;

•
•
•
•

Fomentar o amparo às crianças e adolescentes carentes;
Promover a assistência à saúde e o desenvolvimento da cultura;
Combater a exploração do menor e o trabalho infantil;
Estimular a implementação de ações voltadas para a preservação
ambiental, o turismo ecológico, a conscientização e o respeito da
comunidade à natureza.

