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Menino Gourmet é destaque de capa na revista Caterpillar
O projeto Menino Gourmet da
Casa do Bom Menino foi destaque de capa da revista Caterpillar
Nº 51 (Família em Ação) no
terceiro trimestre de 2015. Como
empresa parceira da Casa, a
Caterpillar é apoiadora do projeto através do FUMDECA (Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e tem um
papel fundamental para que o
projeto continue mudando a
vida das crianças e adolescentes
assistidas pela entidade.
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Dia D: Tarde acolhedora entre acolhidos e seus familiares
Com o objetivo de socialização entre as famílias e acolhidos, o dia 19/09 foi um sábado bem divertido.
Aconteceu no centro técnico da instituição um grande picnic onde as crianças, adolescentes e seus
familiares puderam interagir, socializar e passar uma tarde bem agradável. Com a realização de encontros
como este, a Casa do Bom Menino busca promover ainda mais o processo de reintegração dos acolhidos ao
convívio familiar.
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Capacitação “Educar Para a Autonomia” aconteceu para
colaboradores
No dia 24/09, a equipe de projetos
da Casa do Bom Menino, realizou
a capacitação “Educar Para a Autonomia” para profissionais que
atuam na instituição. A ação aconteceu

nas

dependências

da

Unimep, que mantém uma parceria e desenvolve projetos com a
entidade há alguns anos. Segundo Elaine Santos, coordenadora
de projetos da Casa “É um
momento extremamente importante para os educadores porque
é um espaço onde eles possam
refletir sobre a prática, pensar o
sentido de educar e o sentido do
trabalho deles dentro do abrigo”.
Para Márcia Aparecida Lima Vieira,
coordenadora do NEPEP “É importante esse momento de sair do
seu local de atuação para poder
pensar sobre essa prática”. As
crianças e adolescentes participaram de atividades em diversos
espaços da universidade, em
paralelo a capacitação, experimentando novas referencias e
possibilidades.
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Casa do Bom Menino recebe a visita de equipe da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social de Tietê
Sonia Maria Furlan e Marcelo Fernandes, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade
de Tietê estiveram em visita na Casa do Bom Menino para conhecer um pouco mais sobre como funciona a
instituição, os projetos e nosso sistema de atendimento. Esperamos ter contribuído para o fortalecimento
do trabalho desta equipe e reiteramos a importância do trabalho em rede e da troca de experiências. Muito
obrigado pela visita.
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Vereador Paulo Henrique conhece a Casa do Bom Menino e
apoia o projeto Exercício do Bem
Exercício do Bem! É esse o nome do projeto da Casa do Bom
Menino que o vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (PRB)
está apoiando. No dia 29/09, o parlamentar foi à instituição acertar os detalhes, quando aproveitou para conhecer as instalações
da entidade que abriga cerca de 106 crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social – na sede principal e nas quatro
casas lares.
A instituição procurou o vereador para intermediar, junto à Prefeitura, a utilização do Parque da Rua do Porto para o dia 05 de
dezembro deste ano.
Luis Giannetti, um dos diretores da Casa do Bom Menino, explica
que o Exercício do Bem consiste em incentivar as pessoas a praticar atividades físicas. “Quem comprar as nossas camisetas poderão participar das nossas atividades como alongamento, zumba,
cross fit, funcional e outras”, comentou. “Toda a renda será revertida à Casa do Bom Menino. Estamos fechando a cota dos nossos
patrocinadores para que façamos as camisetas como ingresso
para as atividades do dia”, destacou Giannetti.
Quem não tiver a camiseta, por exemplo, poderá percorrer os
boxes onde ocorrerão as apresentações dos professores de educação física, já que o evento é aberto ao público em geral.
Paulo Henrique apresentou alguns detalhes sobre a “Campanha
da Pedofilia”, que desenvolve desde quando assumiu o mandato,
e, a mais recente, “Craque sim, crack não” que tem o objetivo de
mostrar à população os malefícios das substâncias químicas,
apresentando como solução, a prática esportiva.
“Apoiamos essa iniciativa da Casa do Bom Menino e estamos
agendando o Exercício do Bem para o dia 05 de dezembro. Já
conversei com o prefeito, está tudo certo”, concluiu o parlamentar.
Fonte: http://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/paulo-henrique-garante-apoio-a-evento-da-casa-do-bom-menino-27684
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BorgWarner realiza doação de leites para Casa do Bom
Menino
A BorgWarner Turbo Systems, através da SIPAT (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) realizou
entre 14 a 18 de setembro uma gincana entre os
funcionários cujo objetivo era arrecadar litros de leite para
serem doados para seis instituições de Piracicaba.
Segundo Camilo Lelis Jr. do Departamento de Segurança
do Trabalho da empresa, a meta inicial eram de 1760 litros,
como em pouco tempo conseguiram arrecadar mais que o
número inicial, a empresa dobrou o desafio, que acabou

Em nome de todas as crianças e

acumulando cerca de 3522 litros de leite longa vida,

adolescentes do abrigo, deixamos

arrecadados por todos os departamentos da empresa e

nossos agradecimentos a BorgWarner

que foram divididos entre 6 instituições piracicabanas. A

pela iniciativa.

Casa do Bom Menino recebeu 560 litros através dessa ação.

Mesa Redonda: O Abrigo na interface da saúde, educação
e assistência social
No dia 02/10, representantes da equipe técnica da Casa do Bom Menino estiveram no Instituto de
Psicologia da USP para uma mesa redonda com o tema “O Abrigo na interface da saúde, educação e
assistência social” com o intuito de ampliar a interlocução acerca deste trabalho, no qual tematizou a
história da constituição dos abrigos, a política pública atual proposta para esse trabalho e suas
consequências para as praticas educativas, pedagógicas e psicológicas desenvolvidas nessas
instituições. Com essa discussão, ressaltou-se a importância de trabalhos de extensão universitária e
formação implicados com as medidas de proteção à criança e ao adolescente em situação de risco
pessoal e social. Entre vários temas, “Praticas pedagógicas no abrigo: crianças e adultos aprendendo a
jogar” foi ministrado pela palestrante Marta Rabioglio, que falou sobre sua experiência na Casa do Bom
Menino.
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Equipe Bom Menino visita Casa Santa Bakhita em SP
No dia 02/10 representantes da equipe técnica da Casa do Bom
Menino visitaram a Casa Santa Bakhita em São Paulo, para
compartilhar

experiências

e

aprimorar

o

trabalho

desenvolvido. A Casa Bakhita é uma organização não
governamental do Belenzinho que cuida de bebês e crianças
de zero a seis anos de idade afastados de suas familias como
medida protetiva.

O nome da organização foi dado em

homenagem à sudanesa Josefina Bakhita, religiosa da Igreja
Católica que, depois de passar por diversas provações na vida,
entre as quais a escravidão (o nome “Bakhita”, termo que
significa “afortunada”, foi-lhe dado por seus raptores),
desempenhou grande papel nos cuidados aos mais
necessitados. A equipe da Casa do Bom Menino pode aprender
mais com a vasta experiência desta instituição no acolhimento
de bebês, estimulação precoce, organização das rotinas de
trabalho e reconhecimento das praticas pedagógicas e Projeto
Político Pedagógico da institução. Agradecemos pela recepção
e acolhida dada por toda equipe da Casa Bakhita.

Menino Gourmet produz Coffee Break para o SEBRAE
No dia 05/10 o Projeto Menino Gourmet produziu todos os alimentos do coffee break oferecido pelo
SEBRAE na ACIPI. O evento reuniu diversos comerciantes de bares e restaurantes da cidade.
Agradecemos ao SEBRAE pela parceria de sempre e pela confiança depositada em nosso projeto.
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Rede Drogal premia criança que era acolhida pelo Bom
Menino com bicicleta
A menina Raissa Cristina Brizotti Paula, de 9 anos, comemorou o Dia das Crianças com uma bicicleta de presente,
conquistada pela sua imaginação. Seu desenho foi escolhido para estampar a capa do tabloide promocional da Rede
Drogal, distribuído no mês de outubro. A ‘arte’ mostra uma
casa colorida, árvores, flores, frutas e um lago. O clima
alegre ainda ganhou nuvens e o sol.
Ex-acolhida da Casa do Bom Menino de Piracicaba, Raissa
participava da socialização na entidade quando fez o desenho junto com outras crianças. Além do prêmio, sua família
também foi contemplada com uma cesta de produtos de
higiene pessoal e beleza. Para marcar a data, as crianças de
3 a 11 anos também foram homenageadas pela Rede
Drogal com brinquedos, roupas e guloseimas, no dia 08 de

incentivar as atividades da entidade,

outubro. A ação, promovida pelo sexto ano consecutivo,

que atualmente abriga cerca de 106

tem como principal objetivo promover a inclusão social e

crianças e adolescentes.

Menino Gourmet em parceria com SEBRAE oferece oficina
de planejamento
No dia 20/10 o SEBRAE, em parceria com o Projeto Menino Gourmet, realizou na Pasca a Oficina de
Planejamento com o publicitário Richard Tavares do Nascimento, analista sênior de negócios do SEBRAE
e gestor de projetos na área do comércio. A oficina sensibilizou os participantes a identificar oportunidades de negócio e iniciar o processo de planejamento de uma empresa bem com seus aspectos legais.
Com dinâmicas e muito experiência, Richard conduziu a oficina de modo interativo e objetivo, onde os
participantes puderam entender e perceber a proposta do tema de forma clara e organizada.
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Bom Menino na História!
O Diário, 09 de Março de 1983
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