Instituto Acqua participa de Virada Ambiental

Lápis-Semente e Bookcrossing foram atrações da participação do Instituto no Parque Ibirapuera

O Instituto Acqua participou
nos dias 17 e 18 de agosto da 1ª
Virada Ambiental promovida
pela Prefeitura de São Paulo.
Com uma série de atividades,
o Instituto teve como grandes
destaques junto aos participantes o Lápis-Semente e o
bookcrossing.
A Virada Ambiental foi promovida em todos os parques
da Capital e o Instituto Acqua
ficou em um estande montado
no Parque do Ibirapuera, que

no fim de semana reúne dezenas de milhares de pessoas.
Para a atividade, a equipe do
Instituto Acqua levou informações sobre seus programas
de saúde e sustentabilidade,
o que permitiu que o público
conhecesse melhor o Instituto.
Mas um dos grandes atrativos do Acqua no evento foi
mesmo o Lápis-Semente, que
pode ser usado normalmente para escrever e depois ser
plantado, pois um invólucro

Lápis-Semente atraiu muitas crianças ao estande do Acqua

com sementes no final do lápis
fará germinar flores.
O bookcrossing, movimento
mundial de compartilhamento
de livros, foi outro grande sucesso. O Instituto Acqua é um
ponto oficial de bookcrossing,
recolhendo e compartilhando
livros.

Atividades do Instituto tiveram grande repercussão na mídia

Na Virada Ambiental foram colocados à disposição da população cerca de 200 livros, mas
o Instituto voltou do evento

com outras 300 publicações
que foram doadas e estão sendo cadastradas para, em breve, serem compartilhadas.
Virada Esportiva – A participação do Instituto Acqua foi tão
positiva que rendeu o convite
para também estar na Virada
Esportiva, que será realizada
pela Prefeitura de São Paulo
nos dias 21 e 22 de setembro.
Novamente, o Acqua promoverá suas atividades no Parque
do Ibirapuera.

Acqua recebe 500 livros em um mês para Bookcrossing

O Instituto Acqua recebeu mais de 500 livros no último mês para
serem utilizados no movimento Bookcrossing, que compartilha
publicações já lidas. A participação do Instituto Acqua na Virada
Ambiental rendeu cerca de 300 livros, já a parceria com a Cooperpires (Cooperativa de Material Reciclável de Ribeirão Pires),
que coleta livros que seriam jogados no lixo, rendeu outras 200
publicações ao Instituto.
Com estas 500 publicações, o Acqua ultrapassa os 800 livros captados, sendo que cerca de 300 já foram cadastrados e compartilhados novamente. O Bookcrossing tem como objetivo colocar
em circulação novamente livros que não estão sendo utilizados.

Doação de livros para campanha cresceu no mês de agosto

Dessa forma, o Acqua se tornou um ponto de coleta de livros. Assim que as publicações são recebidas, os livros passam por uma
triagem, são cadastrados e colocados à disposição novamente.
Quem quiser pode doar seus livros nos endereços do Instituto
Acqua.

Acqua lança Clube de
Jardinagem e atrai 40 pessoas
em primeiro evento

Ação nasceu a partir do curso Comunidade Viva,
que oferece qualificação gratuita em jardinagem e
paisagismo com patrocínio da Petrobras

Com o objetivo de incentivar e facilitar a reunião e troca de informações dos admiradores de jardins e das plantas, profissionais
ou não, o Instituto Acqua lançou seu Clube de Jardinagem. O primeiro encontro do Clube, que é aberto a qualquer pessoa, foi realizado na sede do Acqua em Ribeirão Pires, no dia 30 de agosto
e reuniu cerca de 40 pessoas. As reuniões acontecerão na última
sexta-feira de cada mês e terão sempre uma atividade diferente.
A primeira palestra foi ministrada pela arquiteta Carmen Bosso,
que é professora do Comunidade Viva. Divididos em duas turmas, os integrantes do Clube se revezaram entre a oficina de terrário e as exibições de curtas do Circuito Tela Verde, projeto do
Ministério do Meio Ambiente do qual o Acqua faz parte.
A criação do Clube de Jardinagem foi anunciada na aula inaugural da segunda turma do projeto Comunidade Viva. Notando o
interesse dos alunos que recentemente concluíram o curso, que
tem duração média de 5 meses com aulas diárias, a coordenação
do Comunidade Viva resolveu promover o Clube de Jardinagem.
“Desejamos que todos que passam pelos nossos projetos caminhem com suas pernas e percorram um longo caminho profissional. Queremos que o espaço sirva para as pessoas crescerem
individualmente e como grupo. Por isso criamos o Clube de Jardinagem. Para que este projeto que iniciou através do Acqua não
termine com o fim da primeira turma, e para que os alunos interajam uns com os outros e que não parem de estudar e aprender”, disse Ronaldo Pepe Querodia, diretor-presidente do Acqua.

Participantes se dividiram em diferentes atividades em primeira ação do
Clube de Jardinagem

Saúde com Movimento chega a São Bernardo

O programa Saúde com Movimento, do Instituto Acqua,
implantado com sucesso em Osasco por quase dois anos,
quando levou atividade física nas Unidades de Saúde
atingindo a marca de 900 alunos, chegou agora aos beneficiários do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo) e
da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo.
A aula inaugural aconteceu em 2 de setembro no ginásio da Associação e teve a presença do presidente do Imasf, Valdir Miraglia, que elogiou a iniciativa e parceria com
o Acqua. Atualmente foram formadas duas turmas que atenderão até 26 alunos.

Acqua faz parceria em projeto
de turismo social do Sesc

Em parceria com o Sesc Consolação, o Instituto Acqua irá
recepcionar integrantes do
projeto de turismo social Para
Conhecer o ABC, que estará
em 14 de setembro em Ribeirão Pires. O passeio, que inclui
pontos como o Mirante Santo
Antônio, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, a estação
ferroviária e a Vila do Doce,

também fará uma parada no
Parque Milton Marinho Moraes, onde a equipe do Acqua irá
comandar a excursão.
Com foco ambiental, além de
conhecerem a nascente do
Parque e discutirem sobre a
importância da Represa Billings, que banha o local, também
haverá oficina com professo-
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res e ex-alunos do curso de jardinagem e paisagismo Comunidade Viva, que atuarão como
monitores das atividades.
Ainda em setembro, mês em
que é celebrada a entrada da

primavera, o Acqua, com a
turma do curso Comunidade
Viva, deve ainda fazer ações
de plantio de árvores e de jardim sensorial, com plantas de
aromas e texturas diferenciadas para o mercado.
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