
O Instituto Acqua foi qualificado 
como OS (Organização Social) no âmbito 
da Saúde no município de Caraguatatu-
ba, Litoral Norte de São Paulo. A certifi-
cação concedida após criteriosa análise 
de documentação, permite ao Instituto 
ampliar sua capacidade para formalizar 
novas parcerias.

O processo para qualificação teve 
início em janeiro, mas foi concluído em 
3 de fevereiro com a publicação da cer-
tificação em jornal oficial do município. 
Agora, o Instituto pode atuar como OS 
no âmbito municipal, mas mantém o 
título de OSCIP (Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público) em nível 
federal. O reconhecimento como OSCIP 

Em referência ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em 8 de março, o 
Instituto Acqua e o Imasf (Instituto Mu-
nicipal de Assistência à Saúde do Funcio-
nalismo), de São Bernardo do Campo, re-
alizam campanha, ao longo do mês todo, 
alertando as beneficiárias do Imasf sobre 
a importância da prevenção da Saúde da 
Mulher.

Denominada “A Prevenção Co-
meça por Você”, a campanha coloca à 
disposição das mulheres a realização de 
exames preventivos no Ambulatório de 
Diagnóstico Ginecológico sem necessi-
dade de agendamento. Visando ampliar 
a saúde preventiva, a campanha quer 
chamar a atenção das mulheres para a 
importância da realização dos exames.

Outras palestras – Em 28 de feve-
reiro, no Ambulatório do Imasf, a parceria 
promoveu uma palestra específica para 
as pessoas que cuidam dos pacientes que 
fazem tratamento em casa. A intenção 
da oficina é melhorar a qualidade de vida 
do cuidador fornecendo orientações prá-
ticas que contribuem no dia a dia.

Documento assinado pelo prefeito de 
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Instituto Acqua recebe qualificação 
como Organização Social

Certificação realizada em Caraguatatuba amplia capacidade de 
Instituto para formalização de novas parcerias

Saúde da Mulher é tema de campanha em março

Acqua e Imasf promovem campanha de 
prevenção direcionada às mulheres

vem desde 2003, quando a entidade foi 
umas das 100 primeiras do País certifica-
das pelo Ministério da Justiça.

Com tais qualificações, o Acqua 
pode promover parcerias com poder pú-
blico, empresas e fundações para imple-
mentar programas nas mais diferentes 
áreas, como social, educação, cultural, 
saúde, meio ambiente e desenvolvimen-
to urbano, entre outros.

“O rigoroso processo de seleção 
realizado em Caraguatatuba mostra a 
seriedade com que o Instituto Acqua 
conduz seus trabalhos e realiza suas 
parcerias. Com ampla atuação junto à 
sociedade civil, com participação em di-

versos conselhos e comitês de políticas 
públicas, o Instituto Acqua recebe com 
responsabilidade esta qualificação”, afir-
mou o diretor presidente do Instituto, 
Ronaldo Querodia.

Dando sequência à serie de pales-
tras sobre Nutrição, que fizeram sucesso 
em 2013,  a Associação dos Funcionários 
Públicos de São Bernardo do Campo, 
recebe, em 13 de março, palestra com o 
tema “Diferenças e necessidades nutri-
cionais em mulheres e homens”, que é 

aberta ao público. Com palestras do en-
docrinologista Cesar Chaim Belllini e da 
nutricionista Ana Carolina Levischi Caus, 
a palestra é realizada pela parceria Insti-
tuto Acqua/Imasf/Associação com apoio 
da Adisbec (Associação de Diabetes de 
São Bernardo do Campo).



pudessem visualizar a transformação re-
alizada no parque a partir do curso.

Curso - Idealizado pelo Instituto 
Acqua, o Comunidade Viva foi contem-
plado no concurso de projetos da Petro-
bras em 2012, e conta com o apoio da 
Prefeitura de Ribeirão Pires, que cedeu 
o espaço para a realização das aulas prá-
ticas. Ao longo dos dois anos previstos 
de patrocínio, o Acqua capacitará quatro 
turmas oferecendo aulas gratuitas sobre 
paisagismo e jardinagem para pessoas 
com mais de 18 anos.

As inscrições para participar da 
próxima turma ficam abertas durante 
todo o ano e podem ser feitas na sede do 
Instituto Acqua, localizado na Praça Sa-
bará, 67, Jardim Santa Cruz, Ribeirão Pi-
res. Será respeitada a ordem de inscritos 
para o preenchimento das 25 vagas em 
aberto. As aulas acontecem de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 12h. A carga ho-
rária é de 300 horas (aproximadamente 
cinco meses).

Com o início do ano letivo, o Insti-
tuto Acqua e a Prefeitura de Santo André 
começaram a oferecer atividades artísti-
cas, educativas, recreativas e esportivas 
nas dez unidades dos CESAs (Centros 
Educacionais de Santo André) da cidade. 
As ações fazem parte de programa de 
complementação ao ensino formal da 
rede municipal.

Denominado Educa Geral, o pro-
grama oferece aulas como artes visu-
ais, capoeira, dança, ginástica artística, 
teatro/circo, taekwondo e xadrez, en-
tre outras oficinas. As aulas acontecem 
sempre no contraturno escolar e servem 
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O Instituto Acqua realizou, em 4 
de fevereiro, uma solenidade de 
encerramento das duas primeiras 
turmas do projeto Comunidade 
Viva, curso de Jardinagem e Pai-
sagismo, e abertura da primeira 
turma de 2014. Durante o even-
to, realizado no Parque Munici-
pal Pérola da Serra, em Ribeirão 
Pires, Celina Aguiar de Miranda, gestora 
de Projetos Sociais da Petrobras, que pa-
trocina o programa, disse que “ao longo 
de 28 anos de atuação na empresa, pos-
so dizer que estou emocionada em co-
nhecer de perto um projeto como esse.”

Além da gestora de Projetos So-
ciais da Petrobras, a solenidade teve a 
presença da diretora da UMAPAZ (Uni-
versidade Aberta de Meio Ambiente 
e Cultura de Paz de São Paulo), Maria 
José de Andrade Filha, da secretária da 
Sephama (Secretaria de Planejamento 
Urbano, Habitação, Meio Ambiente e 
Saneamento Básico) de Ribeirão Pires, 
Dulcimara Carmem Alves de Lima, da 
vereadora Diva do Posto e da diretora de 
projetos do Instituto Acqua, Mariza La-
brada, que conduziu o evento.

Os alunos das duas primeiras tur-
mas receberam seus certificados pelo 
curso e os novos alunos tiveram a opor-
tunidade de conhecer as experiências 
de quem já se formou, além de verem a 

Projeto do Acqua é elogiado por gestora da Petrobras

Centros educacionais de Santo André recebem 
atividades de formação complementar

Em evento de encerramento, 
projeto Comunidade Viva foi 

destacado por sua proposta; alunos 
formandos receberam certificados

transformação realizada no Parque Pé-
rola da Serra pelos formandos, que de-
ram nova jardinagem e paisagismo para 
a área verde.

A gestora de Projetos Sociais da 
Petrobras explicou aos presentes o tra-
balho que a empresa executa para a 
recuperação e preservação ambiental 
e porque patrocina projetos como o Co-
munidade Viva. “A Petrobras tem como 
responsabilidade social investir em pro-
jetos como esse e, hoje, é uma honra 
poder estar aqui nessa manhã e presen-
ciar um trabalho tão bonito como esse”, 
exaltou Celina.

A diretora da UMAPAZ fez uma 
palestra em que mostrou a experiência 
da UMAPAZ, que, entre tantas outras 
ações, tem um curso de jardinagem gra-
tuito com quase 40 anos de existência. 
A coordenadora de projetos do Instituto 
Acqua afirmou que o evento foi uma boa 
oportunidade para que todos conheces-
sem as experiências dos participantes e 

Autoridades destacaram trabalho do Acqua no Comunidade Viva

teve o Projeto Férias, que atendeu cerca 
de 7,2 mil crianças.

Cada CESA recebe uma pro-
gramação diferenciada

para dar mais qualidade ao ensino ofere-
cido na rede municipal.

Os interessados em participar das 
atividades devem procurar a adminis-
tração de cada unidade. Os Cesas ficam 
nos bairros Cata Preta, Jardim Santo 
André, Jardim Santo Alberto, Par-
que Erasmo Assunção, Parque Novo 
Oratório, Vila Floresta, Vila Humaitá, 
Vila Linda, Vila Palmares e Vila Sá e os 
interessados podem procurar a admi-
nistração de cada unidade para saber 
mais sobre a programação local. 

Apenas em janeiro, o Educa Geral 


