
Alunos do Comunidade Viva 
visitam Ceagesp em São Paulo

Curso de Libras

Formação em jardinagem e paisagismo que conta com patrocínio da 
Petrobras ainda tem vagas abertas para a turma do segundo semestre
A turma do Comunidade Viva, curso de 
jardinagem e paisagismo do Instituto Ac-
qua que tem patrocínio da Petrobras, vi-
sitou, em julho, o tradicional mercado de 
fl ores da Ceagesp (Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo).

O passeio serviu não só para que os alunos 
pudessem conhecer o sistema de compras 
que os profi ssionais utilizam no mercado, 
mas também para que a turma adquirisse 
hortaliças e temperos que serão usados 
no projeto de uma horta vertical. A técni-
ca feita com garrafas pets penduradas vai 
deixar na sede do Acqua uma parede re-
pleta de hortaliças de todos os tipos, que 
serão usadas para consumo dos alunos e 
funcionários do Instituto. 

Foram compradas orégano, alface, rúcula, 
escarola, alho poró, tomilho, sálvia, poe-
jo, hortelã, boldo rasteiro e outras varie-
dades. Como parte do desenvolvimento 
e criação sustentável que integra a grade 
de curso, a terra utilizada na horta sairá 
da composteira feita em aula no Parque 
Pérola da Serra, local onde os alunos tam-
bém fi nalizam seu projeto paisagístico. 

“É muito importante para quem vai ini-
ciar na área conhecer esse espaço, saber 
a dimensão, entender o funcionamento e 
ver a variedade de produtos que tem lá. É 

interessante também perceber que o que 
tem na Ceagesp é a tendência e o que há 
de mais novo no mercado, desde plantas 
até vasos”, diz a professora do Comunida-
de Viva, Carmen Bosso.

Nova turma – O novo grupo de alunos do 
Comunidade Viva começa as aulas em 12 
de agosto. O curso gratuito é desenvolvi-
do em Ribeirão Pires e está com inscrições 
abertas. As aulas acontecem de segunda 
a sexta-feira pela manhã e o curso tem 
duração de cinco meses. Caso as 25 vagas 
sejam preenchidas, os interessados en-
tram na lista de espera da turma de 2014. 
Informações: 4823-1800.  

Ao longo dos cinco meses de formação, 
os alunos passam pela qualifi cação com 
aulas práticas e teóricas. A primeira tur-
ma teve aulas sobre plantio e colheita, 
conhecimento de solo, mata ciliar e plan-
tação em área de manancial, entre outros 
temas. 

Os estudos ainda foram colocados em 
prática nos parques municipais de Ribei-
rão Pires e com técnicas diferenciadas 
para o mercado de jardinagem e paisagis-
mo. As aulas teóricas e práticas se somam 
ainda a visitas monitoradas, como a reali-
zada em junho ao Jardim Botânico de São 
Paulo e agora à Ceagesp.

Alunos da primeira turma estiveram na Ceagesp

Após sucesso na parceria com a secre-
taria de Política Comunitária e Institu-
cional de Ribeirão Pires, que culminou 
na formatura de duas turmas de Li-
bras em junho, o Acqua irá receber no-
vamente o curso de Linguagem Brasi-
leira de Sinais. As duas novas turmas 
de servidores públicos da cidade terão 
aulas no Auditório Braz dos Santos a 
partir de 7 de agosto e terá duração de 
cerca de três meses, com fi nal em 28 
de novembro.



Instituto Acqua participa de 
festa dos pescadores em São 
Bernardo com oficinas de 
brinquedos e atividades culturais

Projeto Esporte e Lazer Galo 
Azul supera faixa de 100 alunos

Equipes de Saúde participam de 
workshop em Mogi das Cruzes

Em 20 de julho, o Instituto Acqua participou da 5° Festa dos Pes-
cadores Profissionais da Represa Billings, no Riacho Grande, em 
São Bernardo do Campo. O evento foi realizado pela Colônia de 
Pescadores Z1 Capatazia e contou com apoio do Acqua, que le-
vou atividades recreativas para as crianças. 

Com os antigos parceiros da Arca (Associação Ribeirãopirense de 
Cidadãos Artistas), as crianças que passaram pela sede da Capa-
tazia puderam curtir uma contação de história que relembrou a 
importância do meio ambiente, além de participar de duas ofi-
cinas de brinquedos: um balangandã e um boneco de futebol 
articulado. 

Todos que participaram das atividades ganharam o Lápis Se-
mente do Acqua. Para os adultos, teve shows, comidas típicas, 
bingo, passeios de barco, pesca esportiva, exposição da maior 
carpa e outras diversas atividades, na beira da represa.
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Parceria entre o Instituto Acqua e o Grêmio Dramático Vasco da 
Gama, o projeto Esporte e Lazer Galo Azul na Comunidade, na 
Vila Guilherme, em São Paulo, já supera a faixa de 100 alunos 
após seis meses de duração e segue ampliando os esportes ofe-
recidos. Atualmente, as crianças e jovens podem praticar futsal, 
vôlei e handebol.

A proposta do projeto é incluir na rotina da comunidade, a práti-
ca do esporte como meio de inclusão e participação social e está 
em prática desde dezembro de 2012 com atividades das três 
modalidades três vezes por semana no horário contrário ao da 
escola.

As atividades são divididas em categorias tanto no futsal como 
no vôlei e handebol e podem participar do projeto crianças e jo-
vens até 17 anos.

Equipes do Instituto Acqua que atuam na ESF (Estratégia de Saú-
de da Família) em Santa Isabel participaram, neste mês de julho, 
do 1°Workshop de Prevenção das Hepatites Virais e HIV do Alto 
Tietê, realizado em Mogi das Cruzes e que envolveu todos os mu-
nicípios do Alto Tietê. 

No evento foram realizadas palestras de prevenção das hepati-
tes virais aos profissionais de estética e seus clientes, com ênfase 
para Hepatite C, coinfecção das hepatites virais – HIV e biosse-
gurança, além de imunização para os grupos de risco e testes de 
HIV e Hepatites B e C.

Os profissionais do Instituto Acqua aproveitaram o evento para 
divulgar os trabalhos da instituição, inclusive com a entrega do 
Lápis Semente, que pode ser usado e depois plantado, para os 
participantes do workshop

Parceira do Acqua, Arca fez contação de história

Profissionais representaram Instituto em Mogi das CruzesCrianças e jovens têm aulas de vôlei, futsal e handebol


