Acqua e Secretaria de Educação promovem atividades
recreativas e artísticas durante as férias em Santo André
Parceria com a Secretaria de Educação de Santo
André abrirá os dez centros educacionais da cidade
para atender crianças e jovens no mês de janeiro

O Instituto Acqua e a
Secretaria de Educação de
Santo André oferecerão atividades artísticas e recreativas
gratuitas durante o mês de
janeiro para crianças e jovens
nas dez unidades dos Cesas
(Centros Educacionais de Santo André). A medida faz parte
de parceria feita entre Instituto e Secretaria para promover
ações de formação continuada nos centros educacionais.
Arte-educação, ações
esportivas, recreativas e educacionais fazem parte da

programação. Cada unidade
dos Cesas ficará aberta normalmente durante o período
de recesso escolar para assim
oferecer mais ensino e qualidade de vida para as comunidades do entorno dos centros
educacionais.
Os Cesas ficam nos
bairros Cata Preta, Jardim
Santo André, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo Assunção, Parque Novo Oratório,
Vila Floresta, Vila Humaitá,
Vila Linda, Vila Palmares e
Vila Sá e os interessados pelas

O curso Comunidade
Viva, que capacita jardineiros
e paisagistas pelo Instituto
Acqua e tem patrocínio da
Petrobras, não para de inovar.
Depois de ensinar métodos
diferenciados no mercado
como o kokedama, técnica japonesa que troca o vaso pelo
suporte feito com terra e
musgo, realizou com os alu-

nos da segunda turma uma
oficina de papel semente.
A técnica, além de
ser ecologicamente correta
porque aproveita restos de
papéis que iriam para o lixo,
também é ambientalmente
amigável pois pode ser utilizada para plantar depois que
o papel for usado. Foram feitos papéis semente de camo-

Comunidade Viva ensina
a fazer papel semente

Equipe Acqua se capacita para atuar na Craisa

Os funcionários do Acqua que trabalharão na Craisa (Companhia Regional
de Abastecimento Integrado de Santo André) passaram em dezembro por
integração e curso de segurança do trabalho sobre normas e procedimentos.
No encontro, a coordenadora do plano Aline Marques Ferreira fez a entrega
dos uniformes e equipamentos de proteção individual para copeiras, merendeiras, ajudantes de cozinha, cozinheiros e nutricionista, entre outros.

Arte-educação, ações esportivas e recreativas estão entre as ações

oficinas podem procurar a administração de cada unidade

para se informar melhor sobre
a programação local.

Papel semente foi utilizado para a produção de crachás dos alunos

mila, morango, cravo, e de
flores como mini margarida e
tagete. Com o papel produzido em aula os alunos fizeram

seus próprios crachás e, além
disso, puderam usar o papel
para cartões de natal e outras
finalidades.

Treinamento e jalecos para funcionários em Cotia

Os profissionais do Acqua que trabalham na saúde de Cotia receberam, em
dezembro, novos jalecos. Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros,
psicólogos, fisioterapeutas, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnicos
em radiologia e gesso, médico legista e técnicos em necropsia. Os funcionários passaram ainda por treinamento sobre a NR 32, que regulamenta a
Segurança e Saúde no Trabalho.

Alunos de jardinagem e
paisagismo se despedem do Acqua

Com o fim do ano chegou ao fim também mais uma turma do Comunidade Viva, curso gratuito de jardinagem e paisagismo patrocinado pela
Petrobras, que aconteceu ao longo do ano no Instituto Acqua. A festa de
encerramento aconteceu dia 12, quinta-feira, com uma festa oferecida
pela instituição.
A celebração teve a presença do diretor presidente do Acqua, Ronaldo
Pepe Querodia, da diretora de projetos Mariza Labrada e de toda equipe do Comunidade Viva. Na comemoração, os alunos puderam falar um
pouco da experiência de ter integrado o curso.
Inscrições – O Comunidade Viva é um programa do Instituto Acqua patrocinado pelo Projeto Integração Comunidades da Petrobras. Ao longo
dos dois anos previstos de patrocínio, o Acqua formará quatro turma,
sendo duas já finalizadas. As inscrições para a turma 3 já estão abertas
no Acqua. As aulas terão início em 4 de fevereiro. O curso tem duração
média de 5 meses e as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das
9h As 12h, em Ribeirão Pires. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 4823-1800.

Depoimentos

Maria Joana Leite
Gerente administrativa

Adriana Ferreira Santos
Analista de RH
“Eu amo plantas, sou amante da natureza
e queria aprender a cultivá-las, por isso
me inscrevi no curso. Agora, penso até
em montar um negócio, pois é uma coisa
que eu tenho prazer em fazer e até porque
já estou fazendo alguns trabalhos. Visitei
uma cliente para fazer poda de hibiscos em
uma chácara em Ouro Fino e pediu pra
voltar e mexer no jardim também. Por isso
recomendo muito o curso do Comunidade
Viva, porque a pessoa tem que saber a
importância do verde na vida dela e ter
mais consciência, não jogar lixo nas plantas
e, sim, cuidar de verdade. O verde faz parte
da nossa vida!”

“Eu já procurava um curso de paisagismo
e meu marido viu no jornal que havia um,
gratuito, em Ribeirão Pires, e me avisou. Eu
vim logo aproveitar a oportunidade e agora
já tenho aplicado em casa o conhecimento
adquirido aqui, Recentemente, fiz um trabalho
que foi interessante porque, depois de pronto,
ouvi a cliente falar que estava lindo e que tinha
empregado bem o dinheiro. O curso fez muita
diferença na minha vida, pois contribuiu para o
meu crescimento
pessoal. Além do
trabalho em grupo,
você tem a oportunidade
de conhecer pessoas
das mais diferentes
personalidades e
classes sociais. É
uma excelente
oportunidade de
convivência!”

Elisabete dos
Santos Garcia
Professora aposentada
“Fiquei sabendo do curso pela minha filha,
que é estagiária em Arquitetura. Como
me aposentei há pouco tempo, pensei em,
de repente, trabalhar com ela, unindo o
paisagismo à arquitetura. Além de aplicar
os conhecimentos em casa, já vendi um
projeto de jardim de inverno de uma amiga,
em Santo André, e já tenho em vista outro
projeto em um apartamento. Os serviços estão
aparecendo sem eu nem ir atrás. O convívio
com colegas de curso e professores foi algo
que me trouxe tanto conhecimento interior
que em cinco meses aqui aprendi mais do que
em 14 anos de yoga! Além do curso trazer
informações precisas e ter bons professores,
todos se ajudam e essa troca de conhecimentos
foi muito boa! Fico extremamente contente de
ter participado de tudo!”

Instituto Acqua e grêmio Vasco
da Gama entregam uniformes
em jogos festivos em São Paulo

O Instituto Acqua e a diretoria do Grêmio Dramático Recreativo
Vasco da Gama entregaram, em 15 de dezembro, os novos uniformes utilizados pelas crianças e jovens que participam do projeto Galo Azul, que oferece atividades esportivas para jovens na
Vila Guilherme, em São Paulo. A entrega aconteceu na final do
torneio de futsal que integrou as turmas desta modalidade contempladas pelo projeto. O Acqua também oferece aulas gratuitas de vôlei e handebol e hoje o projeto tem cerca de 100 alunos.
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