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   No dia 14 de abril, a Casa do 
Bom Menino realizou seu 2º 
Café Cultural, que aconteceu na 
Società Italiana de Piracicaba.
   A proposta do café foi oferecer 
aos convidados uma reunião 
diferenciada, sob um ambiente 
familiar e descontraído.  Além 
da confraternização, o objetivo 
principal foi divulgar os projetos 
desenvolvidos pela entidade e 
ressaltar a contribuição na cons-
trução de um projeto de vida, 
garantindo um futuro digno as 
crianças e adolescentes abriga-
das em situação de vulnerabili-
dade social. A todos que de 
alguma forma contribuíram 

2º Café Cultural da Casa do Bom Menino

   A Casa do Bom Menino mais uma vez 
esteve presente na 31ª Festa das Nações de 
Piracicaba.  A casa é responsável pelo esta-
cionamento do evento desde a primeira 
edição da festa, em 1983.  “Os recursos obti-
dos com a Festa das Nações são de suma  
importância para a manutenção de todo 
esse trabalho de assistência voltado para 
um público muito fragilizado. Então, 
quando o visitante da festa estaciona seu 
carro na área o�cial, além de assegurar um 
bem próprio de alto custo, está contribuin-
do com o futuro dessas crianças. E o nosso 
interesse é o de prestar o melhor serviço às 
crianças e adolescentes nessa situação de 
vulnerabilidade social”, diz o vice-presiden-
te da Casa do Bom Menino, Guilherme 
Monaco de Mello. 

Casa do Bom Menino na Festa das Nações 2014

para a realização desse evento, e que com muito carinho foi nos presti-
giar, �ca o nosso muito obrigado!
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Copa Solidária na Casa do Bom Menino
   Em comemoração a 
Copa do Mundo 
Brasil 2014, a Hyun-
dai fez uma grande 
doação de bolas de 
campo e futebol de 
salão para a Casa do 
Bom Menino para 
que pudessemos 
vende-las e captar 
renda. Somos imen-
samentes gratos a 
Hyundai pela iniciati-
va e dizer que a ação 
foi um tremendo 
sucesso. 

Arraiá dos Bão!
   Em julho aconteceu 
a tão esperada Festa 
Junina. Nossas crian-
ças e adolescentes 
tiveram um dia 
repleto de gulosei-
mas, brincadeiras e 
atividades culturais. 
Nosso arraiá 
também  teve a 
participação da 
população que veio 
prestigiar a nossa 
festa e contribuiu de 
alguma forma com 
nossa casa. Ano que 
vem tem mais sô!



  Colocar a mão na massa tem um 
sentido diferente para os meninos e 
meninas da Casa do Bom Menino. 
Desde que começaram a participar do 
projeto Menino Gourmet, no ano 
passado, o contato com os alimentos, a 
necessidade de ampliar a higiene por 
conta disso, a nova oportinidade de 
adquirir conhecimento e utilizá-lo de 
forma prática na vida e em uma futura 
posição no mercado de trabalho, 
animaram a garotada e os coordena-
dores do projeto, que resolveram esse 
ano abri-lo para a comunidade , que-
brando barreiras e aproximando-a da 
realidade dos internos e da instituição, 
sem preconceitos.
   O Menino Gourmet tem um grande 
papel social na comunidade, a missão 
é difundir novos horizontes através da 
gastronomia. O foco do projeto,  como 
esclarece a coordenadora Elaine 
Santos, prioriza a relação dos alunos 
acolhidos, crianças e adolescentes  

Tempero na Vida dos Bons Meninos

com vulnerabilidade e risco social e pessoal com a comunida-
de. O curso está estruturado com aulas teóricas e especí�cas, 
que estimula sua autonomia e auto-estima.  Os acolhidos já 
tiveram o�cinas que abordaram gastronomia de vários 
países: Japão, França, México, Portugal e Itália.
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Reformas Concluídas na Sala de Artes e Estudos da Casa 
Raquel

   Mais um projeto em prol do 
bom acolhimento e do bom 
desenvolvimento e bem-es-
tar da criança/adolescente 
abrigado (a) pela Casa do 
Bom Menino.  As obras foram 
concluídas em junho e a 
inauguração aconteceu em 
14/06 na Casa Raquel, prédio 
em que vivem as meninas da 
Casa do Bom Menino. Uma 
o�cina de biscuit foi ofereci-
da pela Professora Débora e 
coordenada por Suzana 
Mochizuki Zanoni (English 
teacher e Translator).  A elas, 
os nossos cumprimentos por 
tão belo resultado e profun-
dos agradecimentos pela 
iniciativa.
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   O 7º Minas Fest aconteceu no Engenho Central de 2 
a 6 de julho. Trata-se de um evento realizada pela 
Associação dos Mineiros de Piracicaba (AMIPI) e tem 
conquistado um público cada vez maior.
   A ideia é possibilitar a cooperação social entre 
mineiros já estabelecidos no município de Piracicaba 
e os recém-chegados, já que segundo estudo local, 
30% da população piracicabana são de mineiros e 
seus descendentes. 
   Além disso, outro objetivo é promover a culinária, a 
arte, as tradições e a cultura. 15% da bilheteria de 
todo o evento foi revertido para a Casa do Bom 
Menino.
   A Casa do Bom Menino agradece a todos que parti-
ciparam e contribuíram com nossa causa. Muito obri-
gado!
   

Casa do Bom Menino no 7º Minas Fest

Bazar legal!
   Aconteceu no dia 09/08 o Bazar da Casa do Bom Menino. Com itens doadas pela comunidade, a 
proposta foi levantar fundos para a instituição e socializar com os moradores do bairro e ao redor.  Agra-
decemos a todos que dedicaram um tempo do seu dia para prestigiar nosso evento.                    
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Nossos sinceros agradecimentos aos proprietá-
rios e funcionários do Espeto Bar Primo Luís, que 
abriram as portas dia 19 de outubro, para que 
nossas crianças e adolescentes pudessem 
desfrutar do espaço preparado para eles com 
brinquedos e saborearem as delícias da casa. 
Tudo isso como parte da programação especial 
do mês de outubro, mês das crianças.

No dia 08/10 nossas crianças e adolescentes 
foram presenteados pela Estância Casa de 
Pedras, com uma diária "All Inclusive", em 
comemoração ao dia delas. Foram 100 pessoas 
aproximadamente, entre crianças, jovens e 
educadores, que puderam desfrutar de todas 
as áreas de lazer do local, principalmente as 
piscinas, toboáguas, charrete, pomar, play 
ground,  etc.  Os nossos agradecimentos à dire-
toria da estância , que deu essa oportunidade 
e alegria a todos. Agradecemos também os 
funcionários , que tão bem os recepcionaram, 
com alegria e carinho. A todos o nosso "Deus 
lhe pague". 

A Casa do Bom 
Menino inau-
gurou em 
setembro três 
novas bibliote-
cas pedagógi-
cas.  O objetivo 
é oferecer um 
espaço dinân-
mico e cativan-
te que estimu-
le o gosto dos 
106 abrigados 

pela aprendizagem, conhecimen-
to e leitura. O investimento nos 
novos espaços foi de R$ 20 mil. O 
projeto teve patrocínio da Cater-
pillar, Unisol e Unimep.

Inauguração: Novas bibliotecas 

Um dia de delícias no Primo Luís

Diversão e alegria no mês das 
crianças.

HummMmMmMmM!!!
   Para captar recursos, realizamos em setembro a 
promoção das pizzas na nossa instituição. Entre 
vários sabores,  todos puderam praticar a solida-
riedade e contribuir, através dessa deliciosa ação, 
com nossa instituição. Muito obrigado!!
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   Para comemorar seus 52 anos de amor ao 
próximo a Casa do Bom Menino promoveu 
no mês de novembro um jantar no Clube 
Cristóvão Colombo com show do Samba 
d’Aninha que com a competência de 
sempre colocou todo mundo para dançar. 
Mariana Romani e Banda abriram a noite 
com muito talento e carisma.
   A festa celebrou a valorização da vida, o 
amor de quem acolhe e a luta de quem tem 
alegria e vê a solidariedade com uma 
benção divina independente de crença, 
pois quem pratica o bem, recebe o bem. 
   Foi uma noite cercada por pessoas queri-
das, que contribuiram para que o evento 
fosse um tremendo sucesso.             

Casa do Bom Menino Comemorou 52 anos Com Festa de 
Solidariedade 

 A Casa do Bom 
Menino promoveu, nos 
dias 26 e 27 de setem-
bro de 2014, o 2º Semi-
nário Municipal da 
Infância e da Juventu-
de intitulado: Drogas: 
mitos, desa�os e possi-
bilidades. O evento 
aconteceu na ESALQ 
(Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 
Queiroz), teve como 
objetivo promover a 
articulação entre os 
diversos atores da 
Rede de Proteção 
Social à Criança e ao 
Adolescente e integrar 
iniciativas já existentes.
   Diante do re�exo das 
questões relativas ao 
uso e trá�co de drogas 
nos atendimentos e 
serviços e organiza-
ções que trabalham 
com os princípios da 

2º Seminário Municipal da Infância e da Juventude

garantia de direitos das crianças e ado-
lescentes, houve uma necessidade 
emergente de aprofundarmos e quali�-
carmos o debate em torno do assunto. 
O evento promoveu uma re�exão 
sobre o uso e o trá�co de drogas na 
infância e juventude, através de mesas-
-redondas, palestras e o�cinas. Trouxe 

experiências bem-sucedidas e 
buscou ampliar o conhecimento e 
compartilhar as informações inova-
doras sobre esta temática. 
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Bom Menino na História!
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 A Casa do Bom 
Menino realizou dia 
11/12  no Salão Nobre 
da Câmara de Vereado-
res a cerimônia de 
formatura dos 18 
alunos do projeto 
Menino Gourmet, que 
tem por objetivo 
formar empreendedo-
res no ramo da gastro-
nomia. O programa 
ganhou a simpatia de 
empresários que 
perceberam o poten-
cial produtivo dos 
primeiros alunos.
   Além dos acolhidos 
pela entidade, esse ano 
também participaram 
do curso jovens em 
condição de vulnerabi-
lidade social encami-
nhados pela Semdes. 
De julho a dezembro, 
os alunos tiveram aulas 
de empreendedorismo

Projeto Menino Gourmet Forma Segunda Turma

marketing, vendas e culinária. Nossos formados tiveram preparo integral e 
estão prontos para o mercado de trabalho.


