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Festa Julina alegra a Casa do Bom Menino

No dia 04/07 as crianças e adolescentes da Casa do Bom Menino tiveram uma divertida festa julina. Repleta
de comidas típicas, todos se divertiram com muita música, barracas de brincadeiras e a tradicional dança quadrilha. Com participação da comunidade local, a festa já é tradição no abrigo, todo ano, as crianças e adolescentes esperam ansiosamente pela data. Além da diversão, a festa proporciona ampla visão histórica da
formação cultural de um povo.
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Projeto Na Rua da Júlia acontece na Casa do Bom Menino
Vivenciar, difundir e valorizar as manifestações da cultura infantil, promovendo um intercâmbio de saberes
entre gerações, brincando e aprendendo um com o outro, essa é a proposta do Projeto Na Rua da Júlia, que
aconteceu no dia 04/07 na rua da Casa do Bom Menino. Depois de perder a filha de 11 anos, vítima de uma
meningite, a professora Dreidy Mara de Almeida, resolveu transformar em projeto o hábito, cultivado com a
filha, de resgatar antigas brincadeiras de criança em Piracicaba. A iniciativa batizada de "Na Rua da Julia", em
homenagem à garota, também foi uma forma de Dreidy viver o luto de maneira menos dolorida. “Quando
brinco com outras crianças e pessoas que recriam as cantigas e jogos infantis, trago comigo uma memória
boa dela”, disse Dreidy. Ana Julia tinha oito anos de idade quando quis saber quais eram as brincadeiras da
mãe na infância. Logo veio a curiosidade sobre como era pular elástico, corda, andar de perna de pau e jogar
taco, que se tornou a preferência da menina. Dreidy ressalta a importância social do projeto que busca
difundir e valorizar a cultura tradicional da infância. "A intenção é proporcionar a troca de saberes entre
gerações, aprendendo e brincando um com o outro. A criança, por lei, tem o direito de brincar, mas ela está
comprometida pelo tempo e pela tecnologia, muitas vezes", explicou.
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Bom Menino na 8ª Edição do Minas Fest de Piracicaba
Aconteceu entre 15 e 19 de julho,
no Engenho Central a 8ª edição
do Minas Fest de Piracicaba. O
evento teve diversas atrações
musicais e mais de 40 barracas
com culinária típica mineira e
exposições de artesanato. O objetivo é promover a integração
familiar e fomentar a cultura de
Minas Gerais. Em parceria com a
organização do evento, a Casa do
Bom

Menino

recebeu

como

doação centenas de litros de leite
que foram entregues na entrada
do evento durante os dias 15 e 16
de julho.
Quinze por cento da bilheteria
dos dias 17 à 19 de julho também
foram repassados para a entidade.
Segundo a Coordenadora Administrativa Nidia Salvaia, parcerias
como esta auxiliam na manutenção da casa. “Temos convênio
com as três esferas do governo,
municipal, estadual e federal, mas
é através destes eventos que
conseguimos manter o local,
porque os gatos são grandes”,
afirmou. Dessa forma, agradecemos aos organizadores e a todos
que prestigiaram o evento.
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Colheita de Alface pelo projeto Plantando e Aprendendo
A horta, idealizada pelo
projeto Plantando e Aprendendo da Casa do Bom
Menino, já está rendendo
bons frutos. As crianças e
adolescentes do abrigo,
auxiliadas pelo educador
ambiental Luíz Bispo, realizaram a colheita dos pés de
alface no dia 23/07.

As

verduras foram cultivadas
sem agrotóxicos e após a
colheita, foram destinadas
a cozinha da instituição
para complementar a refeição dos abrigados.
A

educação

procura

ambiental

inserir

ações

sustentáveis na educação
básica,

tendo

por

fim,

formar cidadãos conscientes

e

comprometidos.

Ainda no que tange os
benefícios desse processo,
formação de uma horta
altera
relação

sensivelmente
dos

a

envolvidos

com os ambientes naturais
e urbanos, pois estimula a
construção dos princípios
de sustentabilidade e a
valorização dos recursos
naturais.
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Havan Piracicaba entrega o cheque da campanha Troco do Bem

A solidariedade dos moradores de Piracicaba e região e o empenho dos colaboradores da Havan de Piracicaba na Campanha Troco Solidário possibilitaram que a loja destinasse à Casa do Bom Menino, um cheque de
9 mil reais. O valor corresponde à arrecadação do primeiro semestre do Troco Solidário no município. A
entrega do cheque ocorreu na sexta-feira, 24 de julho, na filial da Havan.
Nos primeiros seis meses de 2015, a Campanha Troco Solidário Havan arrecadou um milhão e meio de reais,
que estão sendo entregues a 74 entidades, em 13 estados brasileiros onde a Havan tem filiais. Desde o início
da campanha, em 2010, já foram arrecadados mais de sete milhões de reais, beneficiando centenas de entidades. A campanha é permanente e já definiu as entidades que serão beneficiadas com a arrecadação agora
no segundo semestre. O diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, diz que a campanha iniciou modesta,
e hoje é possível multiplicar o alcance da ação. “Nossa meta é aumentar sempre mais este projeto, na
medida em que a Havan crescer. Esta arrecadação representa centavos para quem doa, mas faz uma grande
diferença para quem recebe. É uma alegria muito grande para a Havan possibilitar essa ajuda às entidades”,
afirma o empresário. Assim, a Casa do Bom Menino agradece pelo valor arrecadado e a todos que doaram
seus centavos ao comprar na Havan.
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Receita Federal de Piracicaba doa Fiat Doblô para Casa do
Bom Menino
O Presidente da Casa do Bom Menino Alexandre Aparecido David, esteve no dia 29/07 na sede da Receita
Federal do Brasil Piracicaba para receber a doação de um Fiat Doblô ano 2002 para a instituição. O carro
deixou de ser utilizado pela Receita Federal em substituição a nova frota de veículos e servirá de transporte para a execução dos serviços prestados pela entidade. A Casa do Bom Menino atende hoje cerca de 106
crianças e adolescentes. Segundo Alexandre, “a doação do carro veio em boa hora, pois temos ampla
demanda de trabalho para apenas 2 veículos que a entidade tinha até então”. Joseli Regina Tinelli, da
Receita Federal de Piracicaba, fez oficialmente a entrega da chave na sede da Receita Federal Piracicaba na
Avenida Independência. Registramos nossos agradecimentos em nome de todas as crianças e adolescentes do abrigo, muito obrigado!
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Semana de 10 à 14 de Agosto trouxe Exposição Histórica
sobre a Casa do Bom Menino.
A Exposição Histórica Fotográfica sobre a Casa do Bom Menino,
que teve sua primeira exibição
realizada na Casa do Marquês
em Julho passado, foi montada
no Centro Técnico da instituição
durante a semana de 10 à 14 de
agosto. A proposta, através de
imagens e recortes de jornais
acumulados durante os quase 53
anos de atividades da Casa do
Bom Menino, teve como objetivo narrar a trajetória da instituição de forma ilustrada, onde
colaboradores, funcionários e
acolhidos pudessem conhecer
um pouco mais sobre os pilares
da organização, e todo o caminho percorrido até então. Durante os 5 dias de exposição, os
visitantes puderam ler artigos de
jornais, ver fotos importantes de
época, como por exemplo, a
cerimônia da pedra fundamental, a construção do pavilhão
João Ometto em que hoje situa-se a Casa Raquel e muitas outras
informações que fazem parte da
história da Casa. Com apoio da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, agradecemos todos envolvidos na realização da ação.
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CCP doa roupas e brinquedos para a Casa do Bom Menino
O CCP (Clude de Campo de Piracicaba),
realizou no dia 13/08 uma ampla doação
de roupas e brinquedos para nossas crianças e adolescentes. Grande parceiro da
entidade na realização de campanhas de
arrecadação, mais uma vez registramos
nossos agradecimentos a toda equipe do
Clube de Campo pela sempre disponibilidade em atender nossa Casa, os itens
foram muito bem utilizados pelas nossas
crianças e adolescentes.

Casa do Bom Menino recebe cobertores pela Sincor
Alberto Caporali, a campanha arrecadou R$
48.920 em todo o Estado, superando a meta
estabelecida de R$ 30 mil. Com o montante
arrecadado foram comprados 3.000 cobertores. A entrega dos itens foi recebida pelo
presidente da instituição, Alexandre David.
“Já estamos pensando em uma próxima campanha para a Casa do Bom Menino”, afirmou
Caporali. Em nota, o coordenador do departamento social do Sincor-Sp, Luiz Morales,
disse que o resultado da iniciativa mostrou a
O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros do
Estado de São Paulo), regional de Piracicaba, entregou no
dia 19/08, 100 cobertores para a Casa do Bom Menino
após arrecadar o material durante a campanha beneficente Corretor do Bem, realizada pelo Sindicato em todo
Estado. Segundo o diretor do Sincor em Piracicaba, Carlos

capacidade de mobilização da categoria em
trabalhar também pelos mais necessitados. “É
exatamente isso o que queremos: reforçar o
papel do corretor de seguros como agente
do bem estar social, que trabalha pela coletividade”, afirmou.
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Palestra de primeiros socorros realizada para colaboradores
Para falar sobre a importância dos
primeiros socorros, o soldado Guaracy Ribeiro do Corpo de Bombeiros
de Piracicaba esteve no Centro
Técnico da Casa do Bom Menino
para ministrar uma palestra sobre o
tema para nossos colaboradores.
Falou como é fundamental o atendimento imediato prestado a uma
pessoa vitimada, evitando o agravamento de seu estado e como esse
atendimento deve ser realizado no
processo. Obrigado soldado Guaracy pela disponibilidade.

Menino Gourmet da Casa do Bom Menino tem aula inaugural
No dia 19/07, na Casa do Bom Menino,
iniciou-se a 3ª edição do projeto Menino
Gourmet, com 30 inscritos. Desta vez, as
aulas são dirigidas aos acolhidos e com a
presença de familiares. A previsão é que o
curso de culinária se estenda até o mês de
dezembro. As aulas acontecem na própria
instituição, às quartas-feiras, às 14h e 18h.
O projeto, além de despertar habilidades
básicas para área da cozinha, também é
uma forma de geração futura de renda. O
projeto é desenvolvido em três módulos: Gerador de Renda, que é o complemento do segundo módulo
Menino Gourmet, para crianças que tem e que ensina a fazer renda com a venda dos produtos. Agradeum contato experimental, somente, com a cemos nossos parceiros do projeto: Colégio PoliBrasil, Sebraeculinária; Curso Menino Gourmet, que -SP (Piracicaba), Rotary Clube São Dimas, Unimep (Universidade
“bota a mão na massa”, isto é, aprende a Metodista de Piracicaba) e Fumdeca (Fundo Municipal dos
lidar com o fogão, os ingredientes, enfim, Direitos da Criança e do Adolescente), que nos apoiam na realiaprende a cozinhar; e o Menino Gourmet

zação desse projeto. Muito obrigado.
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Bom Menino na História!
O Diário, 28 de Junho de 1980
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