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Bom Menino promove palestra sobre alimentação saudável
Atualmente, as pessoas buscam uma melhor qualidade de vida e a
alimentação é o principal foco para quem preza por uma vida
saudável e cheia de energia.

Com a iniciativa de trazer

informações de qualidade sobre uma boa alimentação, a Casa do
Bom Menino promoveu a palestra Alimentação em Foco – Mitos,
Ciência e Aplicações, no Teatro da Unimep Taquaral no dia 09 de
novembro, cujo objetivo foi angariar fundos para o projeto
paisagístico da Casa.
Dois renomados profissionais da área da saúde se disponibilizaram
para que esse evento acontecesse: Dr. Luciano Bruno, é graduado
em Nutrição, mestre e doutor em Alimentos e Nutrição pela
Unicamp, Pós-Doutor em Ciência de Alimentos pela Cornell
University – NY, professor de Nutrição Clínica, Fitoterapia e
Nutrição Esportiva. Pesquisador e palestrante, estuda os alimentos
e compartilha resultados em artigos científicos, livros, palestras,
cursos e em mídias sociais. Dr. Victor Sorrentino é médico formado
pela Universidade Luterana do Brasil, Pós-Graduado em Cirurgia
Geral, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Mama pela Santa Casa
do

RJ,

Formação

em

práticas

Ortomoleculares,

Nutriendrocrinologia pela Faculdade de Ciências da Saúde de SP.
Também é Diretor da Sociedade Brasileira para Estudos da
Fisiologia, Mestrando em Gerontologia pela Universidade Católica
de Braga (Portugal), membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia Plástica
Estética, da Sociedade Brasileira de Geriatria Preventiva, da
Medicina

Mundial

Interdisciplinar

Anti-Envelhecimento,

da

Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento e escritor
do livro “Segredos Para Uma Vida Longa”.
O evento contou com patrocínio das seguintes empresas:
Emporium Alimente, Toyotta Nippokar, Essential Nutrition, Go
Paleo, Super Saúde Nutri, Odontolopes, Amistá Empreendimentos
e Participações, Fale Fácil Distribuidor Autorizado e Academia
Position. Organização: Casa do Bom Menino e Agência Trêes.
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Casa do Bom Menino é homenageada no Prêmio Dr. Elias
Boaventura
No dia 22 de novembro aconteceu na Sala Vermelha do
Teatro da Unimep Taquaral, a solenidade oferecida pela
Câmara Municipal. A Casa do Bom Menino foi homenageada
no Prêmio Profº Dr. Elias Boaventura de Educação 2016. Em
nome de toda equipe do abrigo, gostaríamos de agradecer
ao NEPEP - Núcleo de Estudos e Programas em Educação
Popular da Unimep por oferecer tamanho apoio ao projeto
de extensão universitária que gerou essa linda homenagem
ao serviço de acolhimento. Parabenizamos também ao
extensionista Wagner pelo projeto de Música agregando
capital cultural aos acolhidos atendidos pela Casa do Bom
Menino. Parabéns aos demais extensionistas que se
dedicam dia a dia pela educação na alta complexidade da
assistência social. Nosso obrigado aos parlamentares
envolvidos e especialmente aos professores Márcia e Zé
Eduardo pela parceria em prol de uma sociedade mais justa
e equitativa.

I Colóquio Municipal dos Serviços de Acolhimento
A Rede SAPIRA iniciou suas atividades em julho de 2016 e é constituída por representantes dos serviços de acolhimentos
institucionais e do serviço de acolhimento familiar (Lar Franciscano, Casa do Bom Menino e Serviço de Famílias Acolhedoras) da
cidade de Piracicaba. O principal objetivo desta rede é fortalecer os equipamentos da alta complexidade promovendo discussões
acerca de temas referentes ao acolhimento de crianças e adolescentes no município. Frente a isso e comemorando o lançamento do
coletivo, a Rede Sapira organizou o I Colóquio Municipal dos Serviços de Acolhimento, com o tema "Novas perspectivas para o
acolhimento: construindo relações de cuidado entre os serviços", a fim de discutir a singularidade e as práticas de cada modalidade
de atendimento. O evento iniciou-se com o credenciamento e café de boas vindas aos participantes. Júlio César Guimarães,
psicólogo com especialização em psicologia social e pesquisador associado do Neca, falou sobre os desafios da gestão nos abrigos
e o papel que as equipes técnicas desenvolvem. Outras importantes participações foram da psicóloga Yara Sayão, especialista na
área da educação que supervisiona a equipe técnica da Casa do Bom Menino desde 2010. Yara falou sobre o papel do educador
social no abrigo. O psicoterapeuta, psicanalista e pesquisador associado ao Neca Milton Fiks, falou sobre as singularidades na rede
de acolhimento institucional. No encerramento, os participantes puderam debater sobre os temas abordados com os palestrantes.
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Campanha Dia da Solidariedade foi um sucesso!
Em 03/12 aconteceu o Dia de Solidariedade,
ação feita pelo grupo Pão de Açúcar em
parceria com a Fundação Casino e Fundação
Via Varejo. Todas as lojas do Pão de Açúcar,
Extra, Assaí, Minimercado Extra, Minuto Pão de
Açúcar e Drogarias, viabilizaram esta grande
ação

que

contempla

a

arrecadação

de

alimentos não perecíveis e itens de primeiros
socorros. A Casa do Bom Menino foi beneficiada
com a doação de 2.307kg de alimentos
arrecadados durante todo o dia 03/12 nos
supermercados Extra e Pão de Açúcar. Muito
obrigado aos nossos voluntários, sem vocês
não seria possível. Um obrigado mais que
especial a todas as pessoas que realizaram
suas compras nesse dia e pode doar os
alimentos que farão a diferença para as crianças
e

adolescentes

atendidas

pelo

abrigo.

Agradecemos também toda a equipe de
gerentes e colaboradores dos supermercados
participantes pela atenção e cuidado conosco.

Projeto Exercício do Bem ganhou 2ª edição
A 2ª edição do projeto Exercício do Bem aconteceu na nova Avenida Renato Wagner em 04/12. É um projeto desenvolvido com muita
dedicação por parceiros voluntários, cuja renda beneficiou a Casa do Bom Menino e o Centro de Reabilitação de Piracicaba. Foi uma
manhã de muita atividade física, os participantes, ao adquirir a camiseta, além de poder ter um momento de saúde e lazer com
corrida e caminhada, ainda puderam ajudar duas instituições assistências que realizam um trabalho sério no campo social do
município de Piracicaba. Muito obrigado aos nossos organizadores: Academia Position, Joilson Ferreira (Jabá Esportes), EPJ
Corridas, Clube de Campo de Piracicaba, Progresso Escritório Contábil e Jurídico, Giovanella Gobin e Agência Trêes, obrigado por
pensarem em cada detalhe e fazerem esse evento acontecer. Agradecemos também a todos os patrocinadores, NewTrade, Alutec,
Cataguá Construtora, Prolink Correntes, Paruxa, Odontolopes e Depósito 23 por acreditaram e investiram na ação. A todas as
empresas que apoiaram, Rádio Educativa FM 105,9, Carol Garcia, Lucas Cersosimo Produções Audiovisuais, Multimagem
Tecnologia Audiovisual, Bolo da Madre, Camellos Bike, Cervejaria Leuven, Navegantes Restaurante, Prefeitura do Município de
Piracicaba, FUSSP - Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, Casa X Piracicaba, Rasera Comunicação Visual , Unimed
Piracicaba e TEO Café. A Casa do Bom Menino agradece imensamente a todos que prestigiaram esse evento feito com tanto amor
e dedicação. Muito obrigado!
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Casa do Bom Menino recebe Selo OAB da Criança e do
Adolescente 2017
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - 8ª
Subseção de Piracicaba relançou o Selo da
Criança e do Adolescente. Repaginado, agora o
projeto só certificará entidades sociais que
desenvolvam “bons e efetivos trabalhos em prol
das crianças e adolescentes do município de
Piracicaba”. A

Casa

do

Bom

Menino

foi

contemplada com este documento, o Selo da
Criança e do Adolescente que é conferido pela
OAB como um certificador de qualidade dos
serviços prestados pela entidade, na promoção
da educação, saúde, esporte, cultura, arte,
geração de emprego e renda para adolescentes,
entre outras áreas que beneficiam o pleno
desenvolvimento saudável, intelectual e cultural
das crianças e adolescentes atendidas pelo
abrigo. Nosso Presidente Marco Antonio Guidotti
esteve presente na solenidade para receber o
certificado.
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Plantadores da Alegria visitam a Casa do Bom Menino
Os Plantadores da Alegria é um
grupo de trabalho voluntário de
um embaralhado de palhaços
cheios de cores e sorrisos. O
projeto nasceu em 2006 através
de um grupo de estudantes com o
intuito

de

sentimentos

compartilhar
de

alegria

e

promover o bem estar. No dia
10/12, a equipe visitou a Casa do
Bom

Menino,

brincadeiras,

trouxeram

diversão

e

uma

deliciosa tarde do pastel. Em
nome

das

crianças

e

adolescentes, muito obrigado.

Colibri faz apresentação de coral Tremendas Vozes na Casa
do Bom Menino
A Associação Brasil-Parkinson - Núcleo Piracicaba,
carinhosamente chamada e 'Colibri', foi fundada
em 1992, como associação civil sem fins lucrativos,
com o objetivo de proporcionar oportunidades de
melhor qualidade de vida para os portadores da
Doença de Parkinson. No dia 12/12 o Coral
Tremendas

Vozes

–

Colibri

realizou

uma

apresentação para as crianças e adolescentes da
Casa do Bom Menino no refeitório da instituição
com uma grande variação de canções. Obrigado ao
Coral Tremendas Vozes

-

Colibri

pela

bela

apresentação, nossos acolhidos adoraram.
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Acampamento Carpe Diem Jundiaí recebe adolescentes do
Bom Menino
Agradecemos imensamente ao Espaço Carpe
Diem Jundiaí, que tão gentilmente abriu as portas
para receber nossos adolescentes nos dias 13 e
14 de dezembro. O Espaço Carpe Diem de lazer
é uma área de 52.000 m, localizada na cidade de
Jundiaí, que conta com uma parte da mata
atlântica com trilha e plantação de café, piscina,
campo de futebol, churrasqueira, vestiários, salão
de festas e salão de jogos. Os adolescentes
participaram de trilhas, arborismo rolemã, cama
elástica e várias atividades de lazer. Foi uma
experiência muito gratificante à todos eles,
possível apenas com parcerias como esta.
Obrigado a toda equipe do Espaço Carpe Diem!

Projeto Menino Gourmet formou quarta turma
A quarta edição do Projeto Menino Gourmet, realizado pela Casa do Bom Menino, se encerrou no dia 20/12 com a formatura de 25
alunos. A solenidade ocorreu na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba). Criado em 2012, a iniciativa é dirigida a
pessoas com baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Seus objetivos são a profissionalização e a geração de renda
deste público-alvo a partir da realização de cursos gratuitos na área de alimentação e empreendedorismo. Foram seis meses de
curso, em um total de 104 horas de aula. Os alunos aprenderam a produzir pães, petit fours, massas, tortas, doces e salgados. O
projeto conta com o financiamento do Fumdeca (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), além do apoio do
Colégio Polibrasil, Sebrae, Semtre (Secretaria Municipal do Trabalho e Renda), Seame e Rotary Club. Também são parceiros da
iniciativa a Caterpillar, SEMCON, Masterplan e Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).
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Casa do Bom Menino presente em ação do FUMDECA
No dia 21/12 representantes da Casa do Bom Menino estiveram
no shopping Piracicaba com uma ação proposta pelo CMDCA.
Para

conscientizar

a

população

Piracicabana

sobre

a

importância de destinar uma pequena porcentagem do imposto
de renda para os projetos sociais das entidades, foi montado um
stand do FUMDECA dentro do shopping para apresentar os
projetos participantes e como se faz a destinação. As entidades
enviaram seus representantes e cada uma tinha um horário
específico para abordagem do público, de grande movimento no
período de festas de fim de ano. Os projetos para se efetivarem,
precisam

captar

os

valores

através

dessa

pequena

porcentagem que as pessoas físicas e jurídicas podem destinar.
O prazo para a destinação foi até 30 de dezembro de 2016, e a
Casa do Bom Menino participou com os projetos Menino
Gourmet e Plantando e Aprendendo, aprovados para este ano
de 2017.

Bom Menino na História!
Texto Reprodução:

Através da Lei nº 2.152, a Prefeitura doou ao Bazar da Criança, um imóvel de
949,35 metros quadrados de construção, situado em terreno de 3.960 metros
quadrados, com frente para as ruas Vicente de Carvalho e Machado de Assis.
O imóvel doado pela Prefeitura destina ao funcionamento do Bazar da Criança Casa do Bom Menino e a escritura lavrada pelo 2º Cartório de Notas e Ofício, na
Assessoria Jurídica da Prefeitura. O Sr. Pedro Koury, presidente do Bazar da
Criança assinou pela entidade e o Secretário de Finanças e Patromonio Florivaldo
Coelho Prates representou o Prefeito Adilson Maluf, que está adoentado. esteve
presente ao ato a dra. Jandira Duarte Penteado, da Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal.

Jornal de Piracicaba 13/08/1975
Acervo: Casa do Bom Menino
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