Instituto Acqua participa de inauguração de Cesa em
Santo André promovendo atividades recreativas
Solenidade foi realizada em 16 de março e contou com presença de monitores do Acqua edurante todo o dia

O Instituto Acqua esteve presente
na inauguração do Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Andreense Luiz Gushiken, que aconteceu em 16
de março. A festa contou com apresentações de música e dança de crianças da
rede municipal e de atividades de recreação com equipe do Expresso Lazer e monitores do Educa Geral, projeto executado nos Cesas em parceria entre Acqua e
a Secretaria de Educação de Santo André
que promove atividades socioeducativas
no contraturno escolar.
O ato oficial de inauguração contou com a presença do prefeito Carlos
Grana e de boa parte do seu secretariado, além da família de Luiz Gushiken, o
homenageado que dá nome ao 11° Cesa
da cidade. O novo equipamento de educação irá abrigar nos seus seis pavimentos Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental), EJA
(Educação de Jovens e adultos), Creche e
o Centro Público de Formação Profissional Júlio de Grammont. Ao todo, mais de
700 alunos serão beneficiados.
Capacitação

Os trabalhadores do Instituto Acqua que atuam no projeto Educa Geral
passaram em março por capacitação. Os
monitores de jogos cooperados tiveram
uma manhã de atividades de recreação
em 22 de março no Cesa Vila Linda com
a coordenadora de esportes do Acqua,
Sheila Pinto. “A atividade recreativa também ajuda na formação cognitiva, moto-

Novo Cesa beneficiará cerca de 700 alunos

ra, emocional e social das crianças. É preciso pensar no desenvolvimento global”,
disse a gerente de projetos educacionais
Claudia Felician Lima.
Já os professores de arte-educação
e esportes que integram as ações complementares nos Cesas passaram pela
integração em 29 de março no Centro de
Professores Clarice Lispector.
Os professores participaram de
dinâmica de capoeira e bate papo com a
assistente pedagógica de serviços educacionais (ações complementares) Monica
Aparecida Inocencio. Durante o dia, o
Instituto Acqua ainda levou uma palestra com a psicóloga Simone Penteado,
que falou sobre bullying e paradigmas,
por meio de vivências, dinâmica e muita
conversa.

Monitores passaram por capacitação em dois
fins de semana

Acqua e Imasf retomam palestras
mensais em São Bernardo

A parceria entre Instituto Acqua,
Imasf e Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo promoveu, em 13
de março, a primeira palestra de nutrição
do ano. O endocrinologista Cesar Chaim
Bellini e a nutricionista Daniela Dussin
falaram aos mais de 50 participantes sobre as “Diferenças e Necessidades Nutricionais em Mulheres e Homens” e deram
dicas de alimentação para uma vida saudável e para prevenção de doenças.

As palestras de nutrição serão
mensais até dezembro, acontecem na
Associação e são abertas aos seus associados e beneficiários do Imasf. O próximo
encontro, em 8 de abril, tem como tema
“Nutrição e Prevenção de Câncer”.
Outra atividade muito elogiada
pelos participantes teve como tema “Cuidando de quem cuida”, que orientou as
pessoas que cuidam de pacientes que fazem tratamento em casa. Realizado em

Palestra ‘Cuidando de quem cuida’ aconteceu
no Imasf

28 de fevereiro, o evento reuniu 30 pessoas, número acima das edições anteriores.
“O sucesso da palestra gerou uma série
de elogios e solicitações de novos temas”,
comemorou Renata D´Errico, coordenadora Médica do Instituto Acqua e Imasf.

Craisa e Acqua celebram Dia da Mulher

Evento em comemoração à data contou com homenagens e a presença de diversas autoridades

Prefeito relembrou as lutas pelos direitos das mulheres

Em 5 de março, cerca de 500 trabalhadoras da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) receberam uma homenagem
pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8. O evento, organizado
pela Prefeitura de Santo André e Instituto Acqua, aconteceu no Centro de Professores Clarice Lispector e contou com
a presença do prefeito Carlos Grana, da
secretária de Inclusão e Assistência Social, Fatima Grana, da secretária de Política para Mulheres, Silmara Conchão, e
do superintendente da Craisa, Helio Tomaz Rocha.

Colaboradoras do Acqua receberam flores e sabonetes pela data

A solenidade abriu as atividades
pelo Dia da Mulher na cidade. O prefeito relembrou as lutas pelos direitos das
mulheres e afirmou que “Santo André
não tolera violência contra a mulher” e
que esta é uma luta de todos.
Após fala das autoridades, as colaboradoras homenageadas assistiram ao
filme “Mulheres no Brasil Presente”, que
fala sobre violência contra a mulher. Na
saída para o lanche preparado para o dia
de comemoração, as mulheres também
ganharam um vaso de flor e um sabonete, como parte da celebração.

Clube de Jardinagem de março teve
como tema fontes de água

Participantes do clube aprenderam a criar suas próprias fontes

Na edição de março do Clube de
Jardinagem do Instituto Acqua, o paisagista Edmilson Gianoni falou sobre história e importância das fontes de água
em ambientes fechados e executou três
projetos para se construir e ter em casa.
Os participantes aprenderam o
funcionamento da fonte, o desenvolvimento completo do projeto e ganharam

dicas de como um profissional pode calcular o orçamento do serviço.
O Clube de Jardinagem acontece
no Instituto Acqua toda última sexta-feira de cada mês e é aberto a todos os
interessados na área de jardinagem e
paisagismo. Acompanhe a programação
na fanpage do Acqua no facebook: www.
facebook.com/InstitutoAcqua.
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A secretária Silmara comemorou o
resultado: “Não me lembro da Craisa ter
feito um evento assim tão bonito para as
mulheres”.
Na Craisa, o Instituto Acqua realiza a operacionalização e execução das
ações de alimentação saudável na cidade. A co-gestão realiza a reestruturação
e manutenção da alimentação escolar de
todo o município com atividades como
atualizações e aperfeiçoamento na manipulação dos alimentos preparados e
oferecidos aos alunos da rede municipal,
entre outras atividades.

Curso de Libras
tem inscrições
abertas

Depois de sediar quatro turmas
da oficina de Libras (Língua Brasileira
de Sinais) para os servidores públicos
em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, Instituto Acqua e Secretaria
de Política Comunitária e Institucional
oferecem vagas para a comunidade.
As aulas das duas novas turmas terão
30 vagas cada, sendo que dez são reservadas ao público em geral.As oficinas têm início em 7 de abril e término
em 30 de julho, com aulas das 9h às
11h, uma vez por semana.
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