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Bom Menino na 33ª Festa das Nações de Piracicaba

casadobommeninopiracicaba.org.br

Entre 11 e 15 de maio, no Engenho 

Central, aconteceu a 33ª Festa das 

Nações de Piracicaba. Este ano foram 

19 entidades assistenciais, 

representadas em 15 nações (EUA, 

Japão, Brasil – Brasil Nordeste, Brasil Sul 

e Piracicaba –, Reino Unido, África, 

Holanda, Nações Árabes, Coréia do Sul, 

Espanha, Café das Nações, Nova 

Zelândia, Alemanha, Portugal, Itália e 

México), divididas em 17 restaurantes e 

três quiosques (Brasil Nordeste, Café 

das Nações e CVV). O estacionamento 

foi administrado pela Casa do Bom 

Menino (os portais de acesso foram 

patrocinados pelo Supermercados 

Pague Menos Leve Mais e Caterpillar) e 

a bilheteria pela Pasca (Pastoral do 

Serviço de Caridade). Cada restaurante 

ofereceu a gastronomia típica da nação 

que representou e a receita arrecadada 

ajuda a manter as despesas por alguns 

meses. Obrigado a todos que 

prestigiaram o evento e que 

estacionaram seus veículos no espaço 

o�cial.
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No dia 17/05, a psicóloga Yara Sayão, que sempre conduz as supervisões institucionais que acontecem 

todo mês na Universidade de São Paulo em parceria com a Casa do Bom Menino, junto com os 

colaboradores participantes, falou sobre comportamento diante de várias situações e a melhor forma 

possível de se impor nos acontecimentos do dia a dia dentro de um serviço de acolhimento, com 

sensibilidade em orientar as crianças e adolescentes e atendendo suas necessidades, visto que, a cautela 

faz parte em qualquer ocasião.

 

Após a conversa, os colaboradores visitaram o Museu da Arte de São Paulo (MASP) como parte cultural da 

programação do dia, e puderam apreciar a exposição “Histórias da Infância”, que reúne múltiplas e diversas 

representações da infância de diferentes períodos, territórios e escolas, da arte africana e asiática à 

brasileira, cusquenha e europeia, incluindo arte sacra, barroca, acadêmica, moderna, contemporânea, e a 

chamada arte popular, bem como desenhos feitos por crianças. A exposição se insere num projeto do 

MASP. “Histórias da infância” são também histórias descolonizadoras e assumem um sentido político,  há 

um entendimento de que as histórias que podemos contar não são apenas aquelas das classes 

dominantes ou da cultura europeia e suas convenções visuais. Assim, “Histórias da infância” integra um 

programa mais amplo de exposições sobre diferentes histórias (múltiplas, diversas e plurais), para além 

das narrativas tradicionais - Histórias da loucura e Histórias feministas (iniciadas em 2015), Histórias da 

sexualidade (em 2017) e Histórias da escravidão (em 2018). São outras histórias, que incluem grupos, vozes 

e imagens que foram reprimidas ou marginalizadas, nas quais se inserem as crianças e sua maneira de ver 

o mundo. A educadora social da Casa Edlene Damaceno diz que:  “em relação ao MASP, foi valioso 

conhecer um lugar espetacular que possivelmente não teria chance e condições de usufruir de tais 

belezas, apreciar obras de artistas, que nos trazem uma visão de um contexto histórico e enriquecedor a 

nossa cultura. A exposição da História da Infância nos agrega saberes de épocas em que as crianças eram 

consideradas apenas miniaturas de adultos. Atualmente este grupo é respeitado e valorizado, no entanto 

é uma fase da vida sensível e preciosa, pois é na infância que aprendemos a sermos futuros cidadãos 

responsáveis”.

Supervisão na USP e visita ao MASP
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Projeto Político Pedagógico: integração!

No dia 19/05, como parte do cronograma da construção do projeto político pedagógico, representantes de 

vários setores da Casa do Bom Menino se reuniram para debater temas de trabalho no serviço de 

acolhimento para a elaboração do atual projeto político pedagógico da instituição. Com temas divididos 

por grupos, os participantes puderam expor propostas e contar experiências que compõem o serviço de 

acolhimento, como projetos, rede, família, bem estar da criança e adolescente, família, etc. A proposta é 

extrair conhecimento de todos os colaboradores e que juntos, possamos construir o projeto político 

pedagógico, norteador do trabalho realizado atualmente pela Casa do Bom Menino.

CBM no Passeio de barco

No domingo 22/05, nossas crianças e adolescentes puderam aproveitar o dia com um super divertido 

passeio de barco no Rio Piracicaba. O passeio foi oferecido por Luis Fernando Magossi Gordo. O projeto 

“Passeio de Barco” foi inaugurado no dia 1º de agosto de 2008, como presente de aniversário pelos 241 

anos da "Noiva da Colina", e contribui para alavancar ainda mais o turismo de Piracicaba. Foi uma 

experiência fascinante para as crianças e adolescentes que participaram, pois o passeio permitiu que 

conhecessem lugares e espaços da cidade em que vivem.



4casadobommeninopiracicaba.org.br

Como pontapé inicial para a 

implementação da �loso�a 5S’s na 

Casa do Bom Menino, a 

coordenação de projetos trouxe, 

em parceria com o Sebrae, uma 

palestra sobre o tema que 

aconteceu na PASCA para 

colaboradores da instituição. 

Cecília Coiada Previato, pós 

graduada em sistema de gestão de 

qualidade, explicou sobre a 

�loso�a, bem como seus 

benefícios e pontos norteadores 

para inicialização das etapas de 

implementação.  O 5S’s (Seiri, 

Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke, 

que respectivamente, signi�cam 

Utilização, Ordenação, Limpeza, 

Saúde e Disciplina) surgiu no 

Japão, durante a reconstrução do 

país depois da segunda guerra 

mundial. O papel do 5S’s é cuidar 

da base, facilitando o aprendizado 

e prática de conceitos e 

ferramentas para a qualidade. Isso 

inclui cuidar dos ambientes, 

equipamentos, materiais, 

métodos, medidas, e, 

especialmente, pessoas. Obrigado 

ao Sebrae e a Cecília pela 

oportunidade de nos apresentar 

tão bem a proposta.

“5 S’s”: palestra do Sebrae para colaboradores da CBM
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A Assistente Social Fabiane Cristina V. de Souza esteve na instituição no dia 16/06 para falar sobre o tema 

“Sexualidade: abuso sexual doméstico”. Com a participação dos colaboradores da Casa, puderam expor 

questionamentos relevantes sobre o assunto. A família deveria ser a principal aliada para o �m da 

exploração sexual infantil, mas infelizmente o maior número dos casos de abusos contra crianças e 

adolescentes é cometido dentro dos lares, sendo por isso chamado de abuso sexual intrafamiliar Este tipo 

de violência é um fenômeno mundial que atinge indistintamente homens e mulheres, em qualquer fase da 

vida, independente de religião e classe social. É uma das mais amargas expressões da violência de gênero 

e uma brutal violação dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Agradecemos a Fabiane por falar sobre 

um assunto tão sério e delicado, de grande aprendizado para nossos colaboradores.

Oficina de Sexualidade: abuso sexual doméstico

Bom Menino realiza Festa Junina em parceria com a EEI 
Sete Anões

No domingo, 26/06, a Casa do Bom Menino realizou a festa 

junina em parceria com a EEI Sete Anões. A festa, que 

aconteceu no espaço do Clube Banespinha, contou com a 

participação das crianças que estudam na escola, seus fami-

liares, amigos e voluntários que auxiliaram 

nas barracas administradas pela Casa do 

Bom Menino. Foi um domingo alegre, 

divertido e solidário. Todo o lucro da festa 

foi direcionado para a instituição, que teve 

a oportunidade de preparar as tradicionais 

comidas juninas e brincadeiras para as 

crianças. Agradecemos a Virgínia Monteiro, 

diretora da EEI Sete Anões, e a todos os 

envolvidos, por ter nos con�ado a 

realização da festa. 
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A Caterpillar, parceira de longa data da Casa do Bom Menino e �nanciadora do projeto Menino Gourmet 

pelo FUMDECA, trouxe no dia 14/06, cerca de 15 executivos de diferentes países do mundo como Índia, 

China, Estados Unidos entre outros, para conhecer nossa instituição e projetos. A atividade realizada como 

parte do projeto Plantando e Aprendendo foi um mutirão de preparação do solo e plantio de mudas na 

horta da Casa. Os colaboradores estão no país para o programa “Formação de Líderes”, e a atividade 

sugerida de responsabilidade social para a Casa do Bom Menino teve um excelente resultado. No �nal, foi 

oferecido pelo projeto Menino Gourmet um co�ee break. Nossa principal missão é apresentar novos 

mundos para as crianças e adolescentes do abrigo, ampliando os repertórios e a curiosidade sobre o 

mundo que os cerca. Agradecemos a Caterpillar pela oportunidade e principalmente por acreditar nas 

transformações de vidas que juntos lutamos para que aconteçam.

CAT em ação no projeto Plantando e Aprendendo
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Raízen entrega 20 bicicletas para a Casa do Bom Menino

A Raízen realizou no dia 27/06, uma ação de responsabilidade social como parte de seu treinamento e 

integração de líderes, para as crianças da Casa do Bom Menino. Os colaboradores realizaram a montagem 

em grupos de 4 pessoas para cada bicicleta, e em cerimônia de entrega que aconteceu no espaço Beira-Rio, 

puderam entregar para cada criança uma bicicleta novinha, pronta para o uso. A Raízen, parceira da Casa 

do Bom Menino há tempos, �nancia parte do projeto Realeca pelo FUMDECA e está sempre presente na 

instituição com ações de responsabilidade social e cultural. Obrigado Raízen, por acreditar em nosso 

trabalho e caminhar conosco.
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O Projeto Menino Gourmet está com 

inscrições abertas para o curso 

pro�ssionalizante de iniciação a 

gastronomia. Esse ano, o curso abriu vagas 

para adolescentes e jovens, do município de 

Piracicaba, encaminhados pela rede de 

atendimento sócio assistencial. O curso terá 

duração de 5 meses (julho a dezembro) e ao 

longo desse período, serão ministradas aulas 

teóricas de gestão, vendas, 

empreendedorismo, etc. E também aulas 

práticas, recebendo chefs renomados, que 

ensinarão novas receitas aos alunos do curso.

Notas

A equipe do projeto Menino Gourmet se reuniu no mês de maio com a Fernanda Andreello, proprietária 

do Colégio PoliBrasil e com Carlos Maschiuri, proprietário da empresa Masterplan, com o objetivo de 

renovar a parceria entre essas duas conceituadas empresas com a Casa do Bom Menino.

A Casa do Bom Menino oferece CURSO GRATUITO para atuação na 
área de alimentação e possibilidade de GERAÇÃO DE RENDA.

Público Alvo: adolescentes de 12 a 18 anos.

Período de inscrição: de 14/06 à 14/07
Início das aulas: 19/07 (Duração de 5 meses)

As inscrições podem ser feitas na Casa do Bom Menino (das 8h as 17h) na  

Rua Machado de Assis, 593 - Nova América - Tel 3401-2199 

Apresentar RG ou certidão de nascimento. (As aulas ocorrerão neste endereço) 

Conheça o projeto:
http://casadobommeninopiracicaba.org.br/projeto-menino-gourmet/

VAGASLIMITADAS!

  Módulos Práticos:

-Massas
-Doces
-Comidas Práticas

(Todas as terças das 19h as 22h)

       Módulo Teórico:

-Noções básicas para o mercado de trabalho

(Todas as quintas das 19h as 21h)



A equipe do projeto Plantando e Aprendendo recebeu 

o Sr. José Flávio Leão, proprietário da empresa Propark 

para discutir sobre o projeto paisagístico que será 

implantado na instituição.

Notas

O projeto SuperAção adquiriu duas máquinas de costuras para 

iniciar as aulas de artesanato com os jovens da instituição. O 

objetivo é explorar potencialidades e talentos, que poderão ser 

fonte de renda a eles no futuro.

SuperAção

Festa Junina CASE: O evento aconteceu em 18/06 na empresa CASE onde a barraca do Menino Gourmet 

�cou responsável pela venda de cuscuz. Os adolescentes participaram com muito comprometimento, 

ajudando desde a enfeitar a barraca até na limpeza dos utensílios utilizados na festa.

9casadobommeninopiracicaba.org.br



A campanha das pizzas do segundo 

semestre do ano já estão a todo vapor! 

Toda a renda arrecadada com as vendas 

serão integralmente destinadas para a 

Casa do Bom Menino. As compras 

podem ser feitas através do telefone, 

facebook da Casa ou direto na 

instituição (Rua Machado de Assis, 593 - 

Nova América) das 8h às 17h. A 

produção das pizzas é da São Pedro 

Massas Alimentícias.

Notas

10casadobommeninopiracicaba.org.br

PIZZA
BENEFICENTE
Em prol:
Casa do Bom Menino

R$ 20,00

Frango c/ catupiry

Entrega: 10, 11 e 12/03

PEÇA A SUA!

Ligue:
3401-2199 
Falar com Lana

Lombo c/ catupiry
Presunto e Mussarela c/ catupiry

Calabresa

Mussarela

Portuguesa

Bom Menino na História!

O Vice Governador do Estado de 

São Paulo José Maria Marin visita 

a Casa do Bom Menino em 02 de 

junho de 1981, e traz auxilio 

�nanceiro. Na época, diretoria 

presidida por Naoki Kawai.

Acervo: Casa do Bom Menino 



ALMOCO
EITA TREM BaO!


