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Nos dias 04 e 31 de março tivemos a visita do Assistente Social Antonio 
Carlos Danelon (Totó, como é carinhosamente conhecido)  que foi Assis-
tente Social da Casa do Bom Menino por 15 anos (de 1977 a 1992). Totó  

Antonio Carlos Danelon visita a Casa do Bom Menino

Dia 06/03 aconteceu na Casa do 
Bom Menino a �nalização do 
processo de capacitação e supervi-
são institucional em parceria com 
a SEMDES. Agradecemos o psicó-
logo Júlio Guimarães, representan-
te do NECA - Associação de Pesqui-
sadores sobre a Criança e o Ado-
lescente/SP que trouxe grandes 
contribuições para o aprimora-
mento pro�ssional e planejamen-
to do projeto Casa Lar que acaba 
de nascer.

Capacitação e supervisão institucional

casadobommeninopiracicaba.org.br

veio compartilhar sua vasta 
experiência na área social e  
em especial sua importante 
trajetória na Casa do Bom 
Menino, estabelecendo uma 
relação humanizada com os 
atendidos, contando do 
processo de criação das o�ci-
nas pro�ssionalizantes como 
a serralheria e marcenaria. 
Compartilhando os desa�os, 
o conhecimento e empode-
rando as equipes para uma 
maior transformação social. 
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Capacitação Socioambiental para os colaboradores da 
Casa do Bom Menino

Nos dias 10 e 11 de março aconteceu a capacita-
ção (ação que contribui para o desenvolvimento 
de competências institucionais) de práticas 
socioambientais para os colaboradores da Casa 
do Bom Menino. Realizado pela equipe de 
projetos, o movimento teve como objetivo 
motivar mudanças de hábitos, comportamentos 
e padrões de consumo e como esses fatores 
impactam diretamente na preservação dos 
recursos naturais. A proposta trouxe engaja-
mento coletivo e individual para essas mudan-
ças, pois apenas dessa forma é possível criar 
uma nova cultura institucional de sustentabili-
dade.  Todos puderam expor suas ideias de 
como as ações sustentáveis podem ser postas 
em prática, e o que cada um pode fazer para que 
essas propostas sejam executadas com sucesso.  
Respeitar o meio ambiente faz parte dos nossos 
valores, e praticar ações que resultam na preser-
vação ambiental também é parte da cultura da 
Instituição. 
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A história de vida como fundamento para a transformação
Adolescentes e funcionários da Casa do 
Bom Menino participaram da palestra, 
realizada em 11/03 e promovida pela 
UNIMEP com o Prof. Roberto da Silva que 
foi abrigado dos 3 aos 17 anos e preso no 
Carandiru por muitos anos. A palestra foi 
bastante motivadora para os participantes 
no sentido de estimular o protagonismo 
dos jovens, a transformação de suas histó-
rias e a possibilidade de crescimento pesso-
al. Roberto da Silva é Professor Livre Docen-
te do Departamento de Administração 
Escolar e Economia da Educação, Faculda-
de de Educação da Universidade de São 
Paulo (FEUSP). Sua linha de pesquisa se 
utiliza bastante da metodologia de Paulo 
Freire (Pedagogia Social) e Análise Institu-

cional para compreender  o 'Ciclo de formação da socie-
dade'.  Adolescentes que participaram �caram impressio-
nados com a história de vida do palestrante.



Na última semana de março, 5 
lideranças da Casa do Bom Menino 
estiveram presentes no curso “5 S – 
Organizando o Ambiente de Traba-
lho com Foco em Resultados”. Ofere-
cido pela Master Plan, o 5 S é uma 
ferramenta administrativa que auxilia 
na implantação da qualidade, organi-
zação e otimização nas empresas e 
instituições. Trata-se de uma �loso�a, 
de uma nova cultura que necessita 
contar com o comprometimento e 
participação das equipes de trabalho 
para gerar os resultados esperados.
Criado no Japão, logo após a Segun-
da Guerra Mundial com o objetivo de 
auxiliar na reestruturação do País, e 
na reorganização de suas indústrias, 
melhorando a produção devido à 
alta competitividade do pós-guerra, 
baseia-se em 5 conceitos: 
  

Lideranças do Bom Menino em curso da Master Plan
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E nasceu a horta do Bom Menino!
Dia 27/03 as crianças e ado-
lescentes, supervisionadas 
pelo educador ambiental 
Luiz Bispo, começaram a 
limpar e a organizar o terre-
no nos fundos da Casa do 
Bom Menino para a constru-
ção da horta, como parte do 
projeto Plantando e Apren-
dendo. A educação ambien-
tal procura inserir ações 
sustentáveis na educação 
básica, tendo por �m, formar 
cidadãos conscientes e com-
prometidos com o bem estar 
da sociedade. Ainda no que 
tange os benefícios desse 
processo, a formação de uma 
horta altera sensivelmente a 
relação dos envolvidos com 
os ambientes naturais e 

urbanos, pois estimula a construção dos princípios de sustentabilidade 
e a valorização dos recursos naturais. As crianças e adolescentes criaram 
grandes expectativas e, com amor e carinho, a horta do Bom Menino 
tende a ser produtiva e farta!.
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Senso de utilização e descarte, senso de arrumação e ordena-
ção, senso de limpeza, senso de saúde e Higiene e  senso de 
autodisciplina. O objetivo é fazer dessas atitudes, um hábito, 
transformando os 5S numa �loso�a de vida. Agradecemos a 
Master Plan pela iniciativa.
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O projeto Menino Gourmet, da Casa do Bom Menino, esteve em visita na empresa Case IH no dia 30/03 
ofertando os ovos de páscoa confeccionados pelas crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. 
Ações como essa são fundamentais e tem como objetivo, além de propagar as atividades do projeto 
Menino Gourmet, aproximar e sensibilizar os colaboradores em relação a causas sociais. Obrigado a 
Case IH pela oportunidade.. 

Menino Gourmet visita a empresa Case IH
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O�cina de musicalização como ferramenta pedagógica

ção, as  educadoras que executam o projeto e o vereador 
Paulo Camolese. 
   

No mês de março iniciamos as o�cinas de 
musicalização na casa do Bom Menino. As 
o�cinas são voltadas ao público infantil e 
juvenil e acontecem todas as sextas feiras 
no período da tarde. O objetivo destas 
o�cinas é desenvolver a linguagem musical 
nos acolhidos, estimulando seu senso de 
percepção e disciplina.  A utilização da 
musica como uma estratégia de aprendiza-
gem, possibilitará a criança ampliar seu 
repertório musical, descobrindo preferên-
cias, despertando talentos e promovendo 
sensações e expressões corporações e 
artísticas distintas.  As educadoras respon-
sáveis por desenvolver esta ação são: Ester 
F. Leite, Maria Auxiliadora e Gabriela Emilia 
Roza. A realização das o�cinas se fez possí-
vel graças a uma parceria entre a institui-
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Arcelor Mittal visita a loja do projeto Realeca
pode presenciar as atividades 
oferecidas e como esse investi-
mento é utilizado em benefício 
aos acolhidos pela instituição.  O 
Projeto visa despertar na criança 
e no adolescente o cuidado 
pelos seus pertences. Incentiva 
a autonomia dos acolhidos, 
trabalhando a educação �nan-
ceira, o planejamento pessoal, a 
disciplina e o respeito às regras, 
buscando formar cidadãos 
preparados para viver fora do 
abrigo. Agradecemos a Arcelor 
Mittal pela con�ança deposita-
da e esperamos que tenham 
gostado da visita.
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Representantes da Arcelor Mittal de Piracicaba visitaram no dia 
08/04, as instalações da loja projeto Realeca na Casa do Bom Menino. 
A empresa, que destinou parte de seu imposto de renda para o proje-
to através do FUMDECA, conheceu de perto como tudo funciona, 

Em ação solidária que envolveu médicos cooperados e 
colaboradores, a representante da Unimed Lúcia Lacor-
te, esteve em nossa Casa no dia 02/04 para fazer a 
entrega dos chocolates arrecadados na campanha de 
Páscoa Compartilhe Sonhos. “A Unimed tem orgulho de 
fazer esse tipo de doação. São ações pequenas, mas 
que fazem muita diferença na vida das pessoas e nos 
faz sentir úteis para a sociedade” disse Carlos Joussef, 
presidente da cooperativa. De acordo com Lana Maria 
Costa, captadora de recursos de nossa Casa, as crianças 
e adolescentes criam expectativa de receber alguma 
coisa nas datas especiais. “É muito importante manter 
esse lado lúdico da infância deles. A entrega foi muito 
legal porque o representante da Unimed estava vestido 
de coelho da Páscoa. As crianças �caram encantadas”, 
a�rmou.

Unimed distribuiu chocolates para a Páscoa na Casa do 
Bom Menino
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Conferência Livre
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Representantes da equipe 
da Casa do Bom Menino 
participaram da O�cina: A 
política de álcool e outras 
drogas no Brasil: alinhamen-
to e desa�os, no dia 13/04 
realizada pelo COMAD – 
Conselho Municipal de 
Álcool e Drogas, ministrada 
pelo psicólogo Rodrigo 
Presotto da Unicamp. Neste 
encontro foi abordada a rede 
de serviços em saúde 
mental, conceitos de empo-
deramento e controle social 
com a �nalidade de iniciar 
um planejamento fortaleci-
mento das ações deste Con-
selho.

O�cina – Política de Álcool e Outras Drogas

Nos dia 14 e 16 de abril, foram reali-
zadas Conferências Livres com as 
crianças e adolescentes da institui-
ção em que o objetivo foi mobilizar 
os acolhidos a participarem da 
implementação e monitoramento 
da Política Nacional e do Plano Dece-
nal dos Direitos Humanos de Crian-
ças e Adolescentes, bem como o 
fortalecimento dos Conselhos dos 
Direitos. Durante as atividades os 
adolescentes discutiram assuntos 
como: escolarização, medidas sócio-
-educativas e maioridade penal. 
Foram discutidas propostas à serem 
levadas para a Conferência Lúdica e 
Municipal que aconteceu nos dia 24, 
25 e 26 de abril.  Durante os debates, 

foi possível visualizar a importância de se propiciar momentos 
que estimulem a democracia participativa, mostrando que temos 
um papel fundamental no exercício político de nosso país. 
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Bom Menino conhece centro rural Dr. Kok

No dia 20 de abril, as crianças, adolescentes e educadores �zeram um passeio ao Centro Rural de Educa-
ção Ambiental Dr. Kok, localizado em uma área rural de Piracicaba (bairro Godinhos) – ligado à Secretaria 
Municipal de Educação. O espaço oferece, gratuitamente, diversas o�cinas com atividades lúdicas, 
englobando temas como aquecimento global e a degradação do meio ambiente, além de trabalhar com 
papéis recicláveis e a produção de hortas. O passeio teve como objetivo estimular a educação ambiental 
de maneira lúdica e recreativa. A proposta desta atividade surgiu a partir de um contato entre a coorde-
nação de Projetos e o responsável pelo local, Lindomar. Além da Casa do Bom Menino, o Centro Rural Dr 
Kok atender escolas e grupos interessados neste trabalho.  
   

Conferência Municipal conjunta dos direitos humanos

No dia 25 de abril, aconteceram diversas conferências conjuntas municipais temáticas. Dentre estas, o 
CMDCA organizou a X Conferência Municipal dos direitos humanos das crianças e adolescentes.  As Con-
ferências de Direitos visam fortalecer o papel dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 
que constituem-se em importantes instrumentos de mobilização e participação popular na discussão e 
na busca de soluções para os problemas que a�igem a população infanto-juvenil local. As discussões 
foram divididas em 5 eixos temáticos, em que foram elaboradas propostas para o Plano Decenal, para 
posteriormente serem votadas e encaminhadas para a Conferencia Regional. Os eixos que foram discuti-
dos: Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, Proteção e Defesa dos Direitos, Protagonismo e 
Participação de Crianças e Adolescentes, Controle Social da Efetivação dos Direitos e Gestão da Política 
Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescente.  As educadores Eliane Macedo e Aline Felix, 
juntamente com uma adolescente estiveram presentes no evento. 
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Bom Menino realiza atividade ambiental no Dia Mundial 
da Terra
O Dia Mundial da Terra surgiu 
como um movimento univer-
sitário, e se converteu em um 
importante acontecimento 
educativo e informativo. Os 
grupos ecologistas o utilizam 
como ocasião para avaliar os 
problemas do meio ambiente 
do planeta: a contaminação 
do ar, água e solos, a destrui-
ção de ecossistemas, centenas 
de milhares de plantas e espé-
cies, animais dizimadas e o 
esgotamento de recursos não 
renováveis. Utiliza-se este dia 
também para insistir em solu-
ções que permitam eliminar 
os efeitos negativos das ativi-
dades humanas. Estas solu-
ções incluem a reciclagem de 
materiais manufaturados, 
preservação de recursos natu-
rais como o petróleo e a ener-
gia, a proibição de utilizar 
produtos químicos danosos, o 
�m da destruição de habitats 
fundamentais como as �ores-
tas tropicais e a proteção de 
espécies ameaçadas. Este dia, 
celebrado em 22 de abril, não
passou em branco para 
nossas crianças e adolescen-
tes. Auxiliados pelo Educador 
Ambiental Luiz Bispo, a ativi-
dade resultou no plantio de 
várias espécies de árvores 
nativas no pátio da Casa do 
Bom Menino.  

No total foram 12 árvores 
distribuídas entre as 
espécies: Jacarandá-Mi-
moso, Calabura, Ingá-do-
-Bréjo e Canafístula. 
Todas as mudas foram 
doadas pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em 
Ecologia e Manejo de 
Florestas Tropicais 
(GEPEM), da ESALQ.
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Menino Gourmet no Fashion Food 2015 

Nos dias 25 e 26 de abril, os 
adolescentes do Projeto 
Menino Gourmet participa-
ram do evento Fashion Food, 
como convidados de honra no 
primeiro festival gastronômi-
co do Shopping Piracicaba. O 
evento apresentou diversas 
o�cinas ao estilo “comida de 
rua”, com ambientes descon-
traídos, lounges de convívio, 
espaço infantil e diversos 
chefs de cozinha renomados 
do país. Um dos destaques foi 
a participação do chef Dalton 
Rangel, apresentador do 
programa “Hoje em Dia” da 
Record. Na abertura do 
evento a coordenadora de 
Projetos Elaine Santos apre-
sentou o Projeto Menino 
Gourmet aos participantes, 
atraindo os olhares de empre-
sários que dispostos a apoiar a 
causa, ofereceram vagas de 
trabalho aos adolescentes. 
Além de degustarem os 
produtos que foram confec-
cionados, os alunos do Projeto 
Menino Gourmet puderam 
auxiliar os chefes de cozinha 
nas o�cinas. A participação 
dos acolhidos no evento foi 
possível graças à uma parceria 
entre a organizadora do 
evento Patrícia Guimarães e o 
diretor da casa Thiago Coraz-
za. 
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Bom Menino participa de conferência lúdica

No dia 25 de abril, aconteceu no 
Armazém da Cultura a Conferên-
cia Lúdica, que reuniu diversas 
crianças e adolescentes do Muni-
cípio de Piracicaba. O intuito 
deste encontro foi mobilizar a 
participação dos jovens na  imple-
mentação e monitoramento da 
Política Nacional e do Plano Dece-
nal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, bem 
como o fortalecimento dos Con-
selhos dos Direitos. Todo material 
produzido nas conferências livres 
foram expostos neste dia e enca-
minhados para a Conferência 
convencional.  Nossos acolhidos 
estavam presentes e foram sele-
cionados como representantes 
delegados para Conferência 
Regional. É direito de toda criança 
e adolescente participar da de�ni-
ção das políticas de promoção, 
proteção, atendimento e defesa 
de seus direitos nas diversas 
áreas, como educação, saúde, 
esporte, entre outras. Assim 
como, é dever do Estado, da famí-
lia, da sociedade em geral, abrir 
espaços para a escuta, a expres-
são e o aprendizado. Só assim 
poderão desenvolver-se, agregar 
valores e compreender a realida-
de que os cerca para uma atuação 
em prol da melhoria da sua quali-
dade de vida, bem como, de uma 
coletividade.
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3º Café Cultural da Casa do Bom Menino

Aconteceu, em 26/04, na 
Società Italiana, o 3º Café 
Cultural da Casa do Bom 
Menino.  O objetivo principal 
de toda programação foi apre-
sentar à sociedade piracicaba-
na os projetos desenvolvidos 
pela entidade, em especial o 
Menino Gourmet, e ressaltar a 
contribuição da instituição na 
construção de um projeto de 
vida, garantindo um futuro 
digno as crianças e adolescen-
tes abrigadas em situação de 
vulnerabilidade social. Com 
diversas atrações culturais, as 
pessoas puderam degustar os 
deliciosos quitutes feito pelos 
adolescentes do projeto, 
acompanhados dos amigos e 
familiares. A Casa Raquel 
esteve presente com a lojinha 
de artesanatos no hall de 
entrada, que foi um tremendo 
sucesso. Registramos nossos 
agradecimentos a todos os 
envolvidos que �zeram esse 
evento acontecer e espere-
mos todos no próximo ano. 
Até lá! 

   

Lembramos que o projeto Menino Gourmet aceita encomendas dos produtos que foram ofertados no 
café, dentre outras variedades. Con�ra o cardápio e detalhes para efeturar sua encomenda logo abaixo.
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Produtos 
Menino Gourmet

Pão simples R$ 8,00 (Unidade / 500g) 

Pães c/ sabores R$ 10,00 (Unidade / 500g)

 Ervas

 Aveia

 Cebola

 Gergelim com linhaça

 Ervas com quinoa

 Integral

Pães recheados com presunto e queijo R$ 12,00 

(Unidade / 500g) 

Tortas – R$ 30,00 Kg

 Presunto e queijo

 Palmito

 4 queijos

 Frango com catupiry

Petit Four – R$ 25,00  Kg

 Carolina

 Bolachinha de Nata

 Beliscão de Goiabada

 Rosquinha Húngara

 Lua de Mel

 Sonho

 Trouxinha de maça

 Broinha de milho

 Tortinhas de limão/maracujá/maçã/morango

 Brigadeiro

 Biscoito sem glúten com geleias

Salgados Assados – R$ 30,00  Kg

 Empada Vegetariana com Legumes

 Empada de frango

 Empada de palmito

 Enrolado de presunto e queijo

 Es�rra de carne

 Es�rra de frango

 Trouxinha de ricota com brócolis

 Tortoletas de queijo  (receita premiada pelo    

Mesa Brasil - SESC)

 Croissant de presunto e queijo

 Croissant de frango com catupiry

Salgados fritos – R$ 30,00  Kg

 Maravilha de queijo

 Risólis de palmito

 Croquete de carne

 Coxinha de frango

 Crespinho de milho

 Enrolado de presunto e queijo

 Quibe

Bolos –R$ 17,00  Kg

 Laranja

 Cenoura 

 Toalha Felpuda (coco)

 Chocolate 

 Frutas (banana, maçã e abacaxi)

Bolo light – R$ 22,00 (kg)

 

 Banana com aveia e mel (sem trigo e açúcar) 

Observações: 
 
(Kg) – refere-se a uma média de 50 salgados ou doces.  Nossos produtos são confeccionados com material de primeira qualidade. 
Aceitamos encomendas para festas, aniversários e co�ee break , que devem ser feitas com pelo menos uma semana de antecedência. 
A quantidade mínima para pedidos são de dois quilos.  Não trabalhamos com serviço completo de Bu�et. 
Os pedidos terão que ser retirados na Casa do Bom Menino. 50% do valor vendido são destinados aos participantes do projeto.
Encomendas pelo telefone 3401-2191 ou através do e-mail: meninogourmet@gmail.com  |  Contato: Leticia Duque ou  Maria das Graças
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Bom Menino na História!

Jornal de Piracicaba,  27 de Abril de 1982


