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Instituto de especialização em vendas realiza doação a CBM
Nosso diretor presidente Marco Guidotti, esteve no dia 28/11
no Hotel Meliá em Campinas para receber o cheque
simbólico

da

doação

feita

pelo

IEV

(Instituto

de

Especializações em Vendas). O valor de R$ 5.120,67 foi
arrecadado através das matrículas do curso oferecido por
eles. Agradecemos ao IEV, que através da Bia Assumpção e
Renan Augusto, tornaram esta doação possível. A Casa do
Bom Menino agradece pela iniciativa.

3ª ed. do Exercício do Bem aconteceu na Reserva Jequitibá
Organizado por amigos em comum, o Exercício do Bem, evento que tem como objetivo arrecadar fundos para entidades de Piracicaba,
chegou a sua terceira edição em 2017. Toda a renda, obtida por meio da venda das camisetas e também de patrocínio, foi destinada
para a Casa do Bom Menino e o Centro de Reabilitação Piracicaba, totalizando R$ 29 mil. O evento, que aconteceu dia 3 de dezembro,
no bairro Reserva Jequitibá, contou com treinos de corrida e caminhada para adultos, corrida kids e aula funcional para todos os
participantes, proporcionando além do incentivo à prática de atividade física, o bem-estar de poder contribuir em prol das instituições.
Nossos agradecimentos especiais: Patrocínio: Supermercados Pague Menos, Cataguá Construtora, Fruta Gurt, Dan Power, Depósito
23, Alutec, Th Bike Moda Infantil, Odontolopes Ltda e Guidotti Empreendimentos. Apoio: Rasera Comunicação Visual, Bike Hotel Sports,
Brazil Media, Multimagem Tecnologia Audiovisual, Magia Eventos, Bolo da Madre e Prefeitura Municipal de Piracicaba. Organizadores:
Academia Position, Epj Corrida, Jabá Esportes e Agência Trêes.
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Camping Carpe Diem Jundiaí recebe adolescentes
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 atividades com carrinho de rolemã, cama
elástica, futebol de sabão, baladinha 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! Fora do camping, os
adolescentes também participaram de um passeio de bike pelo parque ecológico de
Jundiaí, de lá, pedalaram o SESC onde foram muito bem recepcionados pelos
colaboradores, que prepararam uma atividade ambiental muito didática e
enriquecedora aos adolescentes participantes.

Final Masterchef Menino Gourmet
No dia 12/12 aconteceu na cozinha escola do projeto Menino Gourmet a grande prova final do curso, chamada carinhosamente de
“Master Chef”. Acompanhados pelos olhos atentos da Chef do projeto, os participantes tinham que escolher um prato, entre doces e
salgados, e em uma hora, reproduzir a receita e pensar numa apresentação bonita e criativa para ganhar o paladar dos jurados
convidados. Cada participante contou com sua própria criatividade na produção da receita escolhida. Todos os pratos elaborados
foram previamente temas das aulas durante os meses de curso do Menino Gourmet. A atividade trabalhou a maturidade, criatividade
e percepção dos participantes, onde cada um deles pode apresentar o trabalho, falar sobre os ingredientes e defender a
apresentação final ao júri. O destaque foi revelado na formatura do projeto que aconteceu no dia 18/12 .

casadobommeninopiracicaba.org.br

2

Menino Gourmet forma 5ª turma
A 5ª edição do Projeto Menino Gourmet, da Casa do Bom Menino, se
encerrou no dia 18/12 com a formatura de 27 alunos. A solenidade ocorreu
na Curia Diocesana 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 71 horas de
aula. Os alunos aprenderam a produzir diversos pratos. O projeto conta com
o financiamento através do Fumdeca, e parcerias com a Caterpillar, Colégio
PoliBrasil, Artefapi, Semcon e Masterplan.

Venha participar do nosso 1º Encontro beneficente!

casadobommeninopiracicaba.org.br

3

Acervo: Casa do Bom Menino

Bom Menino na História!

18/08/1975 - JP
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