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Capsula do Tempo estimula reflexão
No dia 08/05 as crianças e adolescentes da Casa do
Bom Menino enterraram a capsula do tempo no
quintal da entidade. Nessa capsula, funcionários e
acolhidos deixaram suas expectativas em relação à
instituição, e projeções para o futuro. A proposta é
abrir a capsula em 08/05/2020 e observar se os principais desejos e objetivos foram realizados. A ideia
de pensar num futuro próximo ajuda os jovens a
alcançarem suas metas e faz com que reflitam sobre
as mudanças conquistadas nesse período. Nas
cartas, observam a caligrafia da época, os gostos, as
preocupações e o amadurecimento obtido. A ação
faz despertar a capacidade de sonhar, criar, enfrentar
desafios e traçar caminhos para realização de seus
projetos de vida.
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Vereador Matheus Erler visita nova unidade da Casa Lar

Na sexta-feira (08/05) recebemos na nova unidade da Casa Lar a visita do vereador Matheus Erler que
parabenizou a Casa do Bom Menino e a Semdes pelo trabalho. Levou a equipe de comunicação que
realizou filmagens e entrevistas no local e se declarou apoiador do projeto, enquanto papel da presidência da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Interagiu com as crianças e presenteou a casa com uma
lousa infantil do artista piracicabano Morelato. A matéria completa pode ser conferida nesse link:
http://www.camarapiracicaba.sp.gov.br/presidente -matheus-erler-visita-casa-lar-25542
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Bom Menino na 32ª Festa das Nações de Piracicaba
A Festa das Nações de Piracicaba,
o maior evento da solidariedade
promovido na cidade, realizado
anualmente no Engenho Central,
chegou à sua 32ª edição e aconteceu de 13 a 17 de maio de 2015.
Neste ano foram 20 entidades
assistenciais locais participantes,
as quais se dividiram em 14
nações mais 3 regiões do Brasil e
ofereceram gastronomia típica de
diversos países e regiões brasileiras. Com a renda adquirida durante o evento, dão continuidade aos
seus projetos durante alguns
meses. A Casa do Bom Menino é
responsável pelo estacionamento
do evento desde a primeira
edição, em 1983. As áreas de estacionamento contaram com seguranças e orientadores aos motoristas. Todos os carros estacionados sob responsabilidade da Casa
do Bom Menino estavam protegidos com seguro contra roubo e
furto. Agradecemos a todos que
estacionaram seus carros em
nosso perímetro, aos colaboradores e voluntários que deram o
melhor para que tudo desse certo.
Até 2016!
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Menino Gourmet recebe oficina da doceria Divino Pote
Cinco estudantes do curso de Gestão
Empresarial da Fatec promoveram ação
social da manhã do dia 19/05 na Casa do
Bom Menino. A atividade fez parte de um
projeto de comunicação integrada da disciplina de Comunicação Empresarial, onde
levou os acadêmicos a desenvolverem
ações que envolvessem responsabilidade
social das empresas.
A atividade contou com a parceria da doceria Divino Pote. O proprietário da empresa,
Diogo Buareto, ensinou 11 crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos e
que participam do projeto Menino Gourmet, a fazer brigadeiro gourmet. A receita
passa a integrar o cardápio de produtos
desenvolvidos na entidade, que já conta
com pães, salgados e tortas. O objetivo do
projeto é gerar renda através da profissionalização na área da alimentação. Os
alimentos confeccionados são vendidos
para a própria comunidade e o dinheiro
arrecadado é dividido entre os adolescentes, que podem gastá-lo com roupas, objetos ou alimentos que a instituição não
pode custear. “Nós os ensinamos a prezar
principalmente pela qualidade. Os frutos
que estamos colhendo são muito satisfatórios, pois o fato de desenvolver uma atividade útil gera uma autoestima e recupera a
confiança. Além disso, eles são vistos com
outro olhar pela comunidade”, afirmou a
coordenadora de projetos da Casa, Elaine
Cristina Moraes Santos.
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Bom Menino entrega Selo Empresa Amiga a Amhpla Iso-Med

A Amhpla Iso-Med recebeu na manhã de quarta-feira (27-05), o Selo de Responsabilidade Social
Empresa Amiga da Casa do Bom Menino. O certificado foi entregue ao diretor da Iso-Med, Dr Jamil de
Carvalho Muçouçah e para a gerente da unidade, Vera Nogueira através da representante da Casa do
Bom Menino, Lana Maria Costa. Há cerca de dez anos, a Amhpla Iso-Med colabora com a Casa do Bom
Menino através de seus serviços oferecidos gratuitamente com a entidade piracicabana. “Somos
parceiros e, fazemos todos os exames para todos colaboradores da casa, esta é uma forma que encontramos de ajudar e agilizar o sistema de Departamento Pessoal da Casa”, disse a gerente Vera Nogueira.
A representante da Casa do Bom Menino, Lana revelou que a Amhpla Iso-Med é a primeira empresa a
receber o selo de responsabilidade social como forma de agradecimento. “O que a Iso-Med nos proporciona há tantos anos nos oferecendo esse suporte às contratações e demissões de colaboradores, é
muito importante e, a entrega desde selo significa que esta parceria é muito importante para nós”,
declarou.
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Formação Casa do Bom Menino na Unimep

No dia 18/09 houve a Formação com os funcionários da
Casa do Bom Menino na Universidade Metodista de
Piracicaba. A equipe de Projetos junto ao Núcleo de
Estudos e Programas em Educação Popular (NEPEP),
organizou este encontro para que os educadores pudessem refletir sobre temáticas vivenciadas na prática do
serviço de acolhimento. Os palestrantes Pedro Ivo Ribeiro e Fellipe Ramos Pereira, educadores do Instituto
Padre Haroldo, abordaram assuntos como: dependência
química, evasão, trabalho de rua e metodologias de
atendimento. Concomitantemente ao momento de
formação, as crianças e adolescentes da Casa foram
recebidas pela Universidade, sendo entretidas com
diversas atividades pedagógicas, divididas de acordo
com a faixa etária de cada grupo. Dentre estas, houve
teatro com as alunas do 7º semestre de pedagogia, oficina de pintura de rosto e bexigas, customização de camisetas, contação de histórias, oficina para os bebes, tour
ao salão de humor, visita a TV Unimep e etc. A realização
deste encontro, bem como o custeio da alimentação e
transporte, se fez possível graças ao Projeto de extensão
Educação e Saúde, sob a responsabilidade do Prof. José
Eduardo Fonseca e da Prof. Márcia Aparecida Lima Vieira
realizado em parceria com a Casa do Bom Menino.
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Bom Menino realiza exposição sobre a história da instituição
com almoço mineiro
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Aconteceu no domingo, 21/06 na Casa do Marquês de Monte Alegre, a exposição histórica fotográfica sobre
a Casa do Bom Menino, acompanhada de um almoço mineiro. No ano em que a instituição completa 53 anos
de atividades, os convidados puderam conhecer um pouco mais de sua história, através de fotos e recortes de
jornais da época, dos principais acontecimentos desde sua fundação até os dias de hoje. Para a ocasião, foi
oferecido um almoço mineiro, com uma ampla variedade de comida e muita música ao vivo. O objetivo foi
propagar a história da casa, aproximar as pessoas através de sua trajetória, mostrar o quanto o serviço de
acolhimento é fundamental para as crianças e adolescentes encontrados em vulnerabilidade social e o
quanto a Casa do Bom Menino evoluiu através do tempo. Diretores, ex-diretores, parceiros e amigos estiveram
presentes para prestigiar o evento que foi um grande sucesso.

Bom Menino na História!
Jornal de Piracicaba,
28 de Julho de 1989
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