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Caterpillar realiza atividade com projeto Menino Gourmet

casadobommeninopiracicaba.org.br

8 colaboradores do setor de tecnologia da informação da Caterpillar, através do representante Luís Roberto 

Watanabe, vieram até a instituição no dia 05/07 para realizar uma atividade de responsabilidade social que 

envolveu o projeto Menino Gourmet. Os colaboradores da empresa, que é �nanciadora integral do referido 

projeto através do FUMDECA, propuseram a realização de uma receita diferente e muito atrativa: cupcakes. 

Houve grande envolvimento das crianças e adolescentes que adoraram a atividade. Obrigado a Caterpillar 

por ter considerado a Casa do Bom Menino para a realização dessa deliciosa atividade.
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bre sustentabilidade, divididos em subtemas 

como: uso racional da água e resíduos sólidos 

/coleta seletiva. A apresentação foi feita por 

Tatiane e Vieira da OJI. Os palestrantes utilizaram 

dados preocupantes em relação ao desperdício, 

havendo bastante interação das crianças e 

adolescentes acerca do tema. Surgiram ideias 

como: diminuição do tempo do banho e 

reaproveitamento da água da máquina de lavar. 

Foi positiva a participação de uma educadora 

como forma de estimular e valorizar a participação 

dos jovens, como para conscientizar os 

pro�ssionais educadores e sua equipe. 

Oji Papéis traz palestra sobre sustentabilidade para 
acolhidos

Em parceria com a OJI PAPÉIS ESPECIAIS, que �nancia 

parte do projeto Plantando e Aprendendo pelo 

FUMDECA, foi oferecida em 12/07 uma palestra so-

Mais um arraiá Bom Menino aconteceu com muita diversão

Aconteceu no dia 16/07 a tradicional festa julina da 

Casa do Bom Menino. Organizada pela equipe, a 

festa acontece graças a colaboração de um grande 

número de voluntários e pessoas que doaram 

alimentos, itens decorativos, e parcerias entre 

instituições, como o Educando pelo Esporte, que 

emprestou as cadeiras e mesas utilizadas, e a 

Prefeitura, que emprestou as barracas utilizadas 

para os comes e bebes ofertados. A festa, que 

acontece anualmente na rua da Casa do Bom 

Menino, integra acolhidos, familiares, voluntários e 

vizinhos com alegria e diversão. A instituição 

agradece a todos que colaboraram de alguma forma 

na realização de mais essa festa. 
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Menino Gourmet tem aula inaugural

No dia 19/07, a Casa do Bom Menino deu início à 4ª edição do projeto 

Menino Gourmet, iniciativa que visa a pro�ssionalização e geração de 

renda através de cursos gratuitos na área de alimentação e 

empreendedorismo. Esta edição se diferencia das anteriores por ser a 

primeira aberta a comunidade e que acontece na cozinha escola da 

instituição, que foi inaugurada recentemente. A iniciativa bene�cia 

diretamente 35 pessoas, entre adolescentes de 12 a 18 anos, assim 

como seus familiares. O curso é voltado também para jovens que não 

são atendidos pela entidade, mas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social e que foram encaminhados pela rede 

assistencial. A quali�cação terá cinco meses de duração, com 

formatura prevista para dezembro. Desde a primeira edição já foram 

quali�cados cerca de 100 adolescentes, que são preparados para uma 

nova pro�ssão. “Mais do que aprender a preparar os pratos, eles tem 

aulas de marketing pessoal, postura no mercado de trabalho, en�m, 

nossa meta é socializa-los e integrá-los, formando cidadãos de 

verdade. Prova que estamos no caminho certo é que recentemente, 

três dos nossos alunos foram contratados por uma empresa 

alimentícia da cidade”, disse Natália Guimaro Srair, coordenadora dos 

projetos institucionais da entidade.

Mais uma doação parceria Semcon

Mais uma compra mensal feita pela 

Semcon Contabilidade foi entregue ao 

projeto Menino Gourmet. Parceria de 

grande valor para a Casa e para o Projeto, 

registramos nossos agradecimentos à 

Semcon Contabilidade pela presença 

constante e pelo compromisso com nossa 

instituição. Muito obrigado!
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A 1ª Gincana Ecológica, como parte 

da programação de férias de julho 

organizada pelo projeto Plantando 

e Aprendendo aconteceu para 

crianças e adolescentes da Casa do 

Bom Menino. As atividades foram 

voltadas para a educação 

ambiental, proposta do projeto.  Na 

abertura, as crianças e 

adolescentes cantaram o hino 

nacional em frente à bandeira do 

Brasil. A realização e todo o 

planejamento das atividades foram 

elaboradas pelo supervisor 

Marcelo Coury e pela educadora 

ambiental do projeto Maria 

Fernanda. Também houve a 

participação de voluntários e 

estagiários do programa de 

extensão da Unimep que atuam na 

instituição. A gincana teve duração 

de 4 dias, onde as crianças e 

adolescentes puderam participar 

de um quiz ambiental, o�cina de 

pipa, confecção de bandeira e 

divisão das equipes, elaboração de 

grito de guerra, caça ao tesouro, 

entre outras atividades. Ao �nal, 

todos ganharam medalhas de 

participação e livros de educação 

ambiental fornecidos pela Oji 

Papéis Especiais.

Férias: projeto Plantando e Aprendendo realiza a 1ª 
Gincana Ecológica
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O programa 5S foi o�cialmente lançado na Casa do Bom 

Menino no dia 17/08. Trata-se de uma ferramenta de 

gestão com o foco em qualidade, meio ambiente e 

segurança.  A sigla 5S vem das iniciais de 5 palavras 

japonesas, seiri, seiton, seiso,  seiketsu e shitsuke, que lite-

Programa 5S é lançado oficialmente na Casa do Bom 
Menino

Escola Avelina Palma Losso realiza Projeto Semear
O projeto Semear tem por objetivo resgatar valores éticos e de 

urbanidade, proporcionando aos alunos condições de tornarem-se 

pessoas capazes de conviver em grupo, respeitando a si mesmo e 

aos outros, pois o respeito ao outro perpassa pela construção do 

respeito para consigo mesmo. Este ano, o objetivo foi expandir o 

projeto semear para além dos muros da escola. Com parcerias entre 

as instituições assistenciais, a proposta foi apresentar o trabalho 

realizado pelas organizações para os alunos e posteriormente 

realizar uma campanha de arrecadação de necessidades apontadas 

pela própria instituição. Representantes da Casa do Bom Menino 

estiveram na escola no dia 19/08 para falar sobre o abrigo e suas 

necessidades aos alunos do 2º ano B. O grupo de alunos irá 

arrecadar pelo projeto semear, sabonetes e xampus infantis, que 

posteriormente serão destinados a Casa do Bom Menino.

ralmente signi�cam descarte, organização, 

limpeza, higiene e autodisciplina. A �loso�a 

foi criada no Japão na época do pós-guerra, 

já que havia a necessidade de se colocar 

tudo em ordem após a derrota.  A 

implementação da �loso�a na instituição 

tem como objetivo a melhoria do ambiente 

de trabalho, o desenvolvimento de pessoas, 

gerar resultados e ganhos com menos 

desperdício e maior consciência. O projeto 

piloto experimental está sendo trabalhado 

no prédio administrativo, a meta é levar a 

�loso�a e cultura a todos os acolhidos e 

colaboradores para que possam ter um 

ambiente organizado, limpo e seguro para o 

dia a dia.
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Aconteceu no dia 25/08 no prédio da Pasca, o 1º Seminário dos Serviços de Acolhimento de Piracicaba. O 

objetivo foi trocar experiências sobre o cotidiano e as praticas de cuidados com crianças e adolescentes 

acolhidos. Participaram da roda de conversa as seguintes instituições: Lar Franciscano de Menores, Casa do 

Bom Menino e a Família Acolhedora, que possuem diferentes modalidades de acolhimento, mas com o 

mesmo objetivo. O seminário teve representatividade pelos educadores sociais, psicólogos, assistentes 

sociais e coordenações. A proposta é que esses encontros acontecem mensalmente, para se discutir as 

praticas e experiências do dia a dia no abrigo.

1º Seminário dos Serviços de Acolhimento de Piracicaba

Biotipo promove Olimpíadas da Solidariedade

A farmácia de manipulação Biotipo realizou, de julho a 

agosto, a 1ª edição das Olimpíadas da Solidariedade. 

Durante esse período, a Casa do Bom Menino recebeu um 

professor de educação física voluntário semanalmente, 

que estimulou a prática esportiva apresentando novas 

modalidades olímpicas para nossos acolhidos.  Os clientes 

da Biotipo também puderam participar das olimpíadas 

através de doações espontâneas de valores em dinheiro na 

loja. No dia 26/08, a coordenadora de projetos da Casa do 

Bom Menino, Natália Guimaro Srair, esteve presente no 

encerramento da ação, recebendo a quantia destinada a 

nossa instituição. Deixamos nossos sinceros 

agradecimentos a todos que participaram e que de 

alguma forma colaboraram com a proposta, fazendo da 1ª 

Olimpíadas da Solidariedade um grande sucesso.
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Bom Menino realiza 2º Almoço Mineiro

No domingo 28/08 a Casa do Bom Menino promoveu o 2º almoço mineiro no Clube do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Piracicaba. O evento ofereceu o melhor da comida mineira, com música sertaneja ao vivo 

e muita alegria. O objetivo foi angariar fundos para a Casa do Bom Menino, que acolhe cerca de 106 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Deixamos nossos sinceros agradecimentos 

a todos que colaboraram direta e indiretamente para que tudo acontecesse da melhor forma possível.
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Reunião com dirigentes da época para elaboração do 
projeto de montagem da o�cina em parceria com a 
Phillips, 08/10/1979.

Bom Menino na História!

Acervo: Casa do Bom Menino 

Uma pequena parte do seu Imposto de Renda pode ser redirecionado para a Casa do Bom Menino, 

cadastrada no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Como a 

contribuição já seria recolhida pela Receita Federal, você não terá que pagar nem um centavo a mais. É o 

seu dinheiro mudando o destino de crianças e adolescentes do município.

- Pessoa Física (até 6% do Imposto de Renda devido): o contribuinte pode destinar 3% até o dia 30 de 

dezembro de 2016 e mais 3% até o dia 30 de abril de 2017, observando o limite de 6% da destinação.

- Pessoa Jurídica (até 1% do imposto de renda devido): o prazo para a destinação dedutível termina no dia 

30 de dezembro de 2016.

Sua contribuição deverá ser destinada para a conta bancária do FUMDECA. Para destinar, gere o boleto 

bancário no site www.cmdca.piracicaba.sp.gov.br/guia-de-destinacao ou deposite no Banco do Brasil, 

agência 6516-1, conta corrente 8886-2. Para validar a sua destinação, entre em contato com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através do 19 3434-0461 / 3434-7137

VOCÊ PODE MUDAR DESTINOS

Acesse:
www.fumdeca.org.br

www.casadobommeninopiracicaba.org.br

PESSOA
FÍSICA

PESSOA
JURÍDICA

Você pode destinar uma pequena 
porcentagem do seu imposto de renda 
para projetos da Casa do Bom Menino

Conheça nossa Casa:

6% 1%


