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Bom Menino na 35ª Festa das Nações de Piracicaba

cdbm.org.br

Entre 16 e 20 de maio, no Engenho Central, aconteceu a 35ª Festa das Nações de Piracicaba. Este ano foram 21 entidades 

assistenciais, representadas em 14 nações (Brasil – Brasil Nordeste, Brasil Norte, Brasil Sul e Piracicaba –, Alemanha, Coréia do Sul, 

Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, Índia, Nova Zelândia, México, Nações Árabes, Nações Africanas, Portugal e Reino Unido), 

divididas em 17 restaurantes e dois quiosques (Brasil Nordeste e Café das Nações). O estacionamento foi administrado pela Casa do 

Bom Menino e a bilheteria pela Pasca (Pastoral do Serviço de Caridade). Cada restaurante ofereceu a gastronomia típica da nação que 

representou e a receita arrecadada ajuda a manter as despesas por alguns meses.
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Representantes da CBM visitam horta da Penitenciária de 
Piracicaba
Lana Costa (captação de recursos da entidade) e Elaine Longo 

(nutricionista) foram convidadas a conhecer as dependências da horta 

da  Penitenciária de Piracicaba, cuidada pelo pessoal do regime 

semi-aberto, de onde saem as verduras doadas semanalmente para a 

Casa do Bom Menino. As representantes da entidade foram 

carinhosamente recebidas com um delicioso coffee break, pelo 

responsável Bruno Cesar Seven e o Diretor Geral Élcio. À eles, nosso 

respeito e admiração pelo trabalho, e gratidão pela parceria.
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Em junho recebemos os colaboradores do Santander Financiamentos que junto ao seus clientes arrecadaram leite e achocolatado 

em uma ação social interna da empresa. Os representantes estiveram na instituição no dia 26 para realizar a entrega. Na ocasião, 

puderam conhecer as dependências da instituição. Parcerias valiosas que contribuem para o desenvolvimento e organização do 

trabalho.

Colaboradores do Santander entregam doações

Feijoada do Bem foi um sucesso!
Evento aconteceu no dia 24 de junho no galpão 14C do Engenho Central e foi organizado por um grupo de empresários engajados 

nas questões sociais do município. A Feijoada do Bem arrecadou recursos para três entidades: Casa do Bom Menino, Centro de 

Reabilitação e Escola de Educação Especial Passo a Passo. Para animar o público, o grupo Fantásticos do Samba levou seu 

repertório durante toda a programação. As crianças também contaram com um cantinho especial no Espaço Kids. Tudo isso foi 

possível graças aos parceiros, com os patrocinadores: Gustavo Zanatta, New Trade, Odontolopes, Alutec, NG Metalúrgica, Lineu, 

Giovanella Gobbin, Amits Home Design, Cataguá e Supermercado Pague Menos. Apoio: Leuven Cervejaria, Magia Eventos, Loja 

Maçônica Walter Pinto, Café Morro Grande, Brazil Media, Rasera Comunicação e Festa Vip Piracicaba.


