Instituto Acqua completa 15 anos buscando ampliar parcerias

No mês de aniversário da instituição entra no ar um novo site, moderno e completamente adequado com as novas
tecnologias de comunicação

Em 1º de maio o Instituto Acqua
completou 15 anos de atuação, consolidando uma ﬁlosoﬁa de trabalho que já
transformou a vida de milhares de pessoas. Um novo site, que entra no ar no mês
de aniversário, e a busca por parcerias
em outros estados marcam a data.
O Instituto Acqua surgiu há 15 anos
em Ribeirão Pires e neste período estendeu sua atuação pelo Grande ABC, posteriormente para cidades da Grande São
Paulo e interior de São Paulo. Agora, a
instituição volta seus olhos para outros
estados do Brasil, visando ampliar suas
parcerias e beneﬁciar ainda mais pessoas
com suas atividades.
Desde sua fundação, em maio de
1999, a instituição se ﬁrmou no terceiro
setor com programas de planejamento
urbano e meio ambiente, mas, a partir de
2003, com o reconhecimento de OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), o Instituto ampliou sua
atuação na sociedade ao participar cada
vez mais de conselhos de políticas públicas e de projetos em vários municípios.
Com o reconhecimento de OSCIP
também vieram as participações em
concursos de projetos que ﬁzeram com
que o Acqua ganhasse notoriedade em
várias áreas de atuação, em especial no
setor da Saúde, chegando a administrar
unidades hospitalares do porte do Centro
Hospitalar Municipal de Santo André, um
verdadeiro complexo com atendimento
ambulatorial, centros cirúrgicos e Uni-

dades de Terapia Intensiva, de um dos
maiores municípios do País.
Nesta nova política de atuação, o
Acqua conseguiu reconhecimento como
Organização Social em Caraguatatuba (SP), Pinhais (PR) e São Francisco do
Sul (SC), se preparando para a atuação
em diferentes locais. Esse trabalho, que
promove o desenvolvimento social de
moradores de diferentes localidades, se
consolidou com ações nas áreas de Saúde, Educação, Planejamento Urbano,
Habitação, Esporte, Cultura e Meio Am-

biente, entre outros setores.
Novidades – Ainda no mês de
aniversário, entre outras novidades, o
Instituto Acqua lançará um novo site,
construído com ferramentas de comunicação que permitirão maior interatividade com os usuários e mais facilidade
para acessar o site. Todos os projetos
da instituição estarão à disposição de
quem visualizar o portal, assim como
notícias atualizadas e formas de interatividade com o Instituto Acqua.

Com atuação abrangente, Instituto Acqua conquista mais visibilidade na internet no mês de
aniversário

Instituto Acqua se qualifica como Organização Social no Paraná e em Santa Catarina
Certificações se somam à qualificação obtida em Caraguatatuba e permitem que Instituto amplie sua capacidade
para formalização de novas parcerias

Em abril, o Instituto Acqua foi qualiﬁcado como OS
(Organização Social) no âmbito da Saúde nos municípios
de Pinhais, no Paraná, e São
Francisco do Sul, em Santa
Catarina. Após criteriosas análises, as certiﬁcações permitem
a participação de concursos de
projetos neste locais e permitem agora que o Acqua expanda sua atuação para os dois

estado do Sul do Brasil.
Nas duas cidades, as
qualiﬁcações virão seguidas
de concursos de projetos para
a cogestão de dois hospitais,
um em cada cidade. As certiﬁcações foram publicadas pelas
prefeituras nos jornais que dão
publicidade aos atos oﬁciais
e foram assinadas pelos prefeitos Luiz Goularte Alves (Pinhais) e Luiz Roberto de Olivei-

ra (São Francisco do Sul).
O Instituto pode atuar
como OS no âmbito municipal,
mas mantém o título de OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) em nível federal. O reconhecimento
como OSCIP vem desde 2003,
quando a entidade foi umas
das 100 primeiras do País certiﬁcadas pelo Ministério da
Justiça.

Acqua e IMASF realizam palestras em São Bernardo

A parceria entre o Instituto Acqua, o IMASF e a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo tem ganhado destaque com a realização da série de
palestras, abertas ao público, sobre o tema Nutrição. Em
abril, a Associação recebeu, no dia 8, palestra com o tema
“Prevenção de câncer sob aspectos nutricionais”.
Para o mês de maio está programada uma nova palestra, dessa vez com a Dra Renata D’Errico e a nutricionista Ana Carolina Levischi Caus. Com o tema “Alergias alimentares e suas alternativas nutricionais”, a apresentação

será feita no dia 12 de maio, às 14h, também na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo,
com o apoio da Adisbec (Associação de Diabetes de São
Bernardo do Campo).
Outro evento que obteve grande adesão foi a palestra sobre os benefícios de uma postura correta e dos exercícios físicos para a coluna, ministrada pela ﬁsioterapeuta
Daniela Calviello. A palestra aconteceu no anﬁteatro do
IMASF, no dia 23 de abril, e contou com a presença de beneﬁciários, cuidadores e familiares.

Palestra Coluna Saudável será realizada novamente no segundo semestre.

Dia de embelezamento da praça Sabará

O Instituto Acqua, com sede na praça Sabará há mais
de dez anos, realizou um dia de embelezamento da praça
com os alunos do Comunidade Viva, curso de jardinagem e
paisagismo patrocinado pela Petrobras, no ultimo dia 16 de
abril. A aula prática consistiu em ﬁxar mudas de orquídeas
da espécie Dendrobium nobile nas árvores do local.
Após consulta técnica à secretaria de Meio Ambiente
de Ribeirão Pires, foi dada a autorização para a atividade.
Conhecidas por suas cores lilás e branco, estas ﬂores são
plantas epíﬁtas que se apoiam em árvores para retirar do
ar e da umidade seu sustento e se reproduzir, dando ﬂores
belíssimas apreciadas por milhares de pessoas pelo mundo.
Esta foi a segunda fase de uma atividade diferente
para os alunos do Comunidade Viva. A primeira aconteceu
na casa de Maria Lourdes de Almeida Taboada, moradora de
Ribeirão Pires, que procurou o Acqua para sugerir uma par-

ceria. Uma pitangueira cultivada no quintal de Lourdes que
era repleta de orquídeas caiu. “Procurei ajuda na cidade e me
indicaram o Acqua. Os alunos então vieram em casa e
fizeram uma aula prática de mudas”, contou Lourdes,
que aproveitou para aprender com a aula. Dezenas de
mudas de orquídeas saíram da casa
de Lourdes
e ganharam
um novo lar
nas árvores
da Praça Sabará.

Monitores do Instituto Acqua recebem capacitação

Clube de Jardinagem tem palestra sobre guirlanda de flores

No sábado (26/04), os monitores de jogos
cooperativos e ações complementares do projeto
Educa Geral, parceria com a Prefeitura de Santo André, passaram por mais uma manhã de capacitação
e integração no Cesa Parque Erasmo Assunção.

O encontro do Clube de Jardinagem do mês de
abril teve como tema Guirlanda de Flores e os participantes puderam aprender a técnica. O encontro aconteceu na sexta (25) e as coroas produzidas
foram sorteadas entre os participantes.
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Praça e casa de moradora em Ribeirão Pires receberam atividades dos
alunos do Comunidade Viva.
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