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CBM realizou sua primeira galinhada beneficente

cdbm.org.br

A Casa do Bom Menino é um Serviço de Acolhimento Institucional sem fins lucrativos para crianças e adolescentes de ambos os sexos 

que se encontram afastadas do convívio familiar pelo poder judiciário, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Por isso, depende de recursos governamentais (os convênios), além de 

doações para se manter. Como os recursos não são suficientes, a Instituição organizou o 1º Encontro Beneficente com Galinhada, que 

aconteceu no dia 10 de março no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, com a expectativa de captar recursos.

A população adquiriu os envelopes e participou massivamente do evento, recheado de muitos prêmios. Além de diversos itens que 

sairam pelas cartelas, a lista das 10 mais possuia os prêmios mais desejados (refrigerador duplex, tv led, notebook, lavadora de roupas, 

micro-ondas, climatizador, home theater, fogão 4 bocas, forno elétrico e bicicleta aro 16). A arrecadação de todo o evento foi utilizado 

para a manutenção dos atendimentos e despesas. 
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No dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. É a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das 

mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. 

Houve uma linda homenagem organizada pelas educadoras à todas as mulheres que trabalham na instituição, confraternizada com 

um café da manhã e distribuição de presentes.

Homenagem do Dia da Mulher na Casa do Bom Menino 

CBM na campanha da Páscoa Solidária GPA
Realizada há anos pelo Instituto GPA, associação sem fins lucrativos mantida pelo GPA (Grupo Pão de Açúcar), a campanha Páscoa 

Solidária deste ano arrecadou muitos ovos de páscoa que fizeram mais doce o domingo de crianças e adolescentes de 63 

instituições beneficiadas, dentre elas, a Casa do Bom Menino. A iniciativa foi criada para estimular o voluntariado por meio da 

arrecadação de ovos de páscoa destinados para as instituições, e contou com a doação de clientes e colaboradores da loja Pão de 

Açúcar. Agradecemos também a todos os nossos voluntários que participaram, fundamentais para o excelente resultado alcançado.
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O livro VENCEDORES surgiu de uma parceria realizada entre a Casa 

do Bom Menino, a UNIMEP e a UNISOL (Universidade Solidária). A 

união entre essas três instituições fez surgir um projeto de extensão 

que permitiu a presença de 15 bolsistas (estudantes universitários) 

atuando diretamente no contexto do Serviço de Acolhimento 

Institucional. A atuação desses estudantes, possibilitou o resgate das 

histórias de vida dos acolhidos, que junto à orientação de técnicos e 

educadores, transformaram essas histórias em um livro, dividido em 

dez capítulos, separados por temáticas que envolvem a complexidade 

e as questões cruciais que circundam o trabalho no Serviço de 

Acolhimento. As identidades das crianças/adolescentes foram 

preservadas no intuito de resguardar a proteção de cada acolhido que 

ainda se encontra no serviço. Para substituição dos nomes originais, 

utilizamos alguns personagens de histórias em quadrinhos, como 

super-heróis, ou até mesmo nomes que pudessem representar alguma 

característica marcante do protagonista (a criança ou adolescente que 

nos contou sua história). Essa obra contribuirá de maneira significativa 

para que o leitor possa expandir um saber sobre o que representa ser 

uma criança e/ou adolescente em situação de vulnerabilidade no Brasil, 

aprimorando seus conhecimentos sobre a complexidade que envolve 

um Serviço de Acolhimento. É uma honra para a instituição realizar o 

lançamento desse livro, tão simbólico para os acolhidos e para os 

funcionários da Casa do Bom Menino. As histórias contadas neste livro 

demonstram a beleza da existência humana em sua capacidade de 

vencer. O lançamento da primeira edição do livro, aconteceu via recurso 

da USP, no dia 20/04, no auditório da Faculdade de Educação da USP 

– no Bairro Butantã em São Paulo.

Casa do Bom Menino lança livro de histórias de vida dos 
acolhidos pela instituição

Casa do Bom Menino entrega Selo Social para a Unimed 
Piracicaba

Na manhã de 26/04, Marco Antonio Guidotti e Guilherme Mônaco de Mello, diretores da 

Casa do Bom Menino, entregaram ao presidente da cooperativa médica Dr. Carlos Joussef, 

o certificado de Empresa Amiga da entidade, junto com o Selo Social. A Unimed, grande 

parceira da instituição, recebeu a homenagem como reconhecimento e agradecimento por 

todo o apoio. Na ocasião, foi oferecido um coffee produzido pelo projeto Menino Gourmet.


