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Arraiá Bom Menino aconteceu com muita diversão
Aconteceu no dia 14/07 a tradicional festa julina da Casa do Bom Menino. Organizada pela equipe, a festa acontece graças a
colaboração de um grande número de voluntários e pessoas que doam alimentos, itens decorativos, e atuam na empreitada como
voluntários. A festa, que acontece anualmente na rua da Casa do Bom Menino, integra acolhidos, familiares, voluntários e vizinhos com
alegria, diversão e muitas comidas típicas. As crianças puderam apresentar a dança da quadrilha e brincar nas barracas com
brincadeiras variadas. A instituição agradece a todos que colaboraram de alguma forma na realização de mais essa festa.

Menino Gourmet teve aula inaugural
A 6ª edição do projeto Menino Gourmet, realizado na Casa do Bom Menino, teve início no dia 26/07, às 19h, e vai até o dia 6 de
dezembro. Acontece na rua Machado de Assis, 593 , na Nova América. O projeto e o cronograma foram apresentados aos parceiros e
aos alunos em um coffee break preparado pelos adolescentes que já participam do curso. Serão 34 aulas de terça-feira e quinta-feira
das 19h às 21h. O curso é ministrado na cozinha escola do projeto Menino Gourmet na Casa do Bom Menino. É gratuito e aberto à
adolescentes a partir dos 14 anos. O financiamento é da Caterpilar e Oji Papéis Especiais, através do Fumdeca (Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente).
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CBM recebe Laboratório da Vida
Na quinta-feira (23/08), a Casa do Bom Menino recebeu as apresentações da peça Laboratório da Vida, que tratou a questão
‘sustentabilidade’ como forma de resolver os problemas do planeta. Laboratório da Vida é uma peça teatral direcionada para o
público infantil, que busca difundir conceitos como respeito pelo próximo e pela natureza, ética, responsabilidade, coletividade e
valorização da vida. Quem narra essa história são duas cientistas que procuram soluções de sustentabilidade para os principais
problemas que nosso planeta enfrenta. Com experiências inusitadas e muito bom humor, elas vão dar uma volta ao mundo e abordar
de perto a problemática da água e da poluição dos mares, a crise dos aterros sanitários e descobrir as fontes alternativas de energia
elétrica. No final, todos percebem como é fácil realizar pequenas ações que contribuem para um mundo mais sustentável e melhor
para todos. O público tem participação ativa nessa peça, ajudando os cientistas a descobrir as pequenas ações de sustentabilidade
que fazem diferença no dia a dia. Com experiências singulares envolvendo elementos naturais, a peça chama a atenção da
criançada, que aprende ao mesmo tempo em que se diverte.
A peça Laboratório da Vida é uma realização da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo por meio do Programa de Ação
Cultural (ProAC), com apoio da Prefeitura Municipal Piracicaba e patrocínio da TW Espumas. “Através do patrocínio a projetos de
leis de incentivo à cultura, trazemos para a comunidade na qual nossa empresa está inserida a oportunidade do enriquecimento
cultural. Temos a missão de ser uma empresa socialmente responsável, incentivando a preservação dos recursos naturais para
futuras gerações. Esta é uma das ações que promovemos”, enfatiza Cilene Almeida, Assistente de Diretoria da Woodbridge Brasil.
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