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PROGRAMAÇÃO

A parceria entre a Companhia de Saneamento de 
Jundiaí (CSJ) e a Cia NarrAr, por meio da Lei 
Rouanet, continua em 2017. Especializada na 
arte de contar histórias, a Cia NarrAr fará três 

apresentações da peça Marcas da Infância no dia 29 de maio. 
Uma no Ginásio de Esportes Dr. Nicolino de Lucca, para todos 
os educadores esportivos 
do município. Outra na 
E.E. Dom Joaquim Justino 
Carreira e mais uma na 
EMEB Ivo de Bona.  

A peça trata dos abusos 
sexual e físico infantis. De 
acordo com Patrícia Torres, 
idealizadora da Cia Narrar 
e atriz, o teatro é a arte que 
consegue transmitir todas 
as mensagens. “A arte 
tem o poder de levar uma 
mensagem por meio da troca 
do artista com o público. E 
tudo fica mais fácil com o 
figurino, os instrumentos 
e a música, que passam a 
mensagem de uma maneira 
clara”, diz.

Na Casa da Fonte as ati
vidades voltadas à arte 
continuam a todo vapor. No 
final de março teve início 
a oficina de teatro, voltada 
a crianças e adolescentes. 
As aulas são quinzenais. E 
também começou o curso de 
contação de histórias voltado 
a adultos. “Acreditamos 
que serão formados muitos 
contadores de histórias, que 
saberão divulgar e propagar 
essa arte tão importante para 
a educação”, afirma Cristina 
Castilho, diretora da CdF.

 

Companhia de 
teatro se apresenta 
na cidade este mês

Clima de trabalho é 
intenso para 2017

Esta é a primeira edição do jornal da 
Casa da Fonte em 2017, mas muitas 
ações já foram realizadas desde o 
início do ano. E muitas estão por 

vir. A Casa, que hoje atende 220  crianças e 
adolescentes, abriu novas vagas. “O índice 
de procura pela CdF nos surpreendeu 
positivamente. Por isso abrimos mais 20 
vagas para esse ano”, explica a diretora 
Cristina Castilho.

A lista de espera por vagas conta com 
91 crianças e adolescentes. Os cursos 
profissionalizantes também são foco de 
muita procura. “Em fevereiro as vagas 
oferecidas já estavam completamente 
pre en chidas e estamos com uma lista 
de espera de 61 pessoas”, afirma. Em 
janeiro, após o recesso de final de ano, os 
pais e novos alunos participaram de uma 
reunião de reintegração, que contou com 
a participação da psicóloga Ana Cristina 
Codarin Rodrigues e da assistente social 
Pérola Dolce. 
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DIVERSÃO

A Casinha de Brin
que do é um dos 
xo dós da Casa da 
Fonte e guarda 

mui tos brinquedos que fa
zem a alegria das crianças e 
adolescentes. São centenas 
dis poníveis todas as terças
feiras durante duas horas. 
E quando as voluntárias 
Ângela Ferrari e Marcelina 
Filippini abrem a casinha é 
sinônimo de fila na porta! 

Nascida e criada em Jun
diaí, Ângela é voluntária na 
CdF desde 2014. Motivada 
pe la ida das filhas para a 
uni versidade, e não estando 
mais no mercado de trabalho, 
ela sentiu que precisava de 
novos desafios e, por meio 
de contatos comuns, chegou 
à Casa da Fonte. Mais do que 
“supervisora” do brincar, 
a voluntária também conta 
histórias, ajuda a criar o faz
deconta com os brinquedos 
disponíveis, zela por eles e 
promove arrecadações entre 
amigos para abastecer o 
local com novos brinquedos. 

Essas também são parte 
das atividades da Marcelina. 
Voluntária na CdF desde o 
início do ano, seu objetivo é 
dedicar parte de seu tempo 
para ajudar as pessoas de 
alguma maneira. “O tempo 
que dedico colabora para 
transformar o mundo em 
um lugar melhor. E é uma 
oportunidade que faz um 
bem enorme a mim”, diz. 
Ângela e Marcelina são 
muito mais do que as ‘tias 
da Casinha’: elas são a 
Casinha toda!

Voluntárias se dedicam à 
Casinha de Brinquedo 
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Casa da Fonte comemora 12 anos e
formatura dos cursos profissionalizantes

FORMATURA

O final de março foi marcado por muitas 
comemorações na Casa da Fonte. Além 
do aniversário de 12 anos da CdF, foram 
entregues os diplomas de conclusão 
dos cursos profissionalizantes. Ao todo, 

26 alunos se formaram nos cursos de Corte e Costura 
Industrial, Pedicure e Manicure, Cabelo e Artesanato. 

O curso de Corte e Costura Industrial, do professor 
Antônio Lima, teve duração de um ano. Já o curso 
de Pedicure e Manicure, das professoras Vera Lúcia 
de Souza e Maria dos Anjos da Silva, durou quatro 
meses. O de Cabelo, por sua vez, teve duração de seis 
meses e os professores foram Samuel Lima, Luciano 
da Silva e Joelma Conceição. E o curso de Artesanato, 
das professoras Rosemary Ormenesi, Maria Mezzadri 

e Irene Andrade, teve duração de um ano. 
A aluna Auzeni de Brito Cruz, formada pelo 

curso de Corte e Costura, estava muito feliz com seu 
progresso durante as aulas e a prova disso estava 
no vestido de noiva, costurado por ela mesma, e 
apresentado na formatura. “Quero agradecer a todos 
os envolvidos e aos professores por nos ajudarem nas 
aulas e ensinamentos”, disse.

Para comemorar os 12 anos da Casa da Fonte, as 
crianças e adolescentes foram convidados a fazer 
um desenho mostrando o que sentiam pela Casa. O 
resultado foi uma enorme demonstração de carinho 
e muita gratidão pelo acolhimento que a CdF oferece 
às crianças e adolescentes. Uma comemoração alegre e 
feliz, com muito bolo e cachorro quente também!
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A aluna Auzeni Cruz 
e o vestido de noiva 

feito por ela Desenhos dos alunos 
pelos 12 anos da CdF

Alunas do curso de Artesanato

Curso de 
Cabelo 

ensinou a 
fazer escova

Alunos apresentam os trabalhos
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A ideia de cultivar uma horta na Casa da Fonte tem 
alguns anos. O projeto teve início, há apro xi ma
da mente seis anos, a partir de um trabalho em 
rede entre a CdF, CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social), UBS (Unidade Básica de Saúde), Secretaria 
de Serviços Públicos da Prefeitura de Jundiaí e CREN (Centro 
de Recuperação e Educação Nutricional). Havia também a 
parceria com o curso de Agricultura da ETEC Benedito Storani 
e um estagiário acompanhava o cultivo da horta. E a horta, 
enquanto incentivo para o trabalho com a terra e uma melhor 
alimentação, foi muito importante. 

Agora o projeto volta a ser desen volvido, desde o início do 
ano, em uma menor dimensão, mas com a colaboração dos 
voluntários da Casa da Fonte e alunos. São cultivados alface 
roxa, abobrinha, coentro, salsinha e couve. O que é colhido é 
doado aos cuidadores da horta e alunos. 

De acordo com Maria Helena Sindlinger, coordenadora 
do CREN em Jundiaí  organização que atua no combate e 
prevenção à má nutrição infantojuvenil – a boa alimentação 
é muito importante e, quando envolve as crianças, desperta 
o interesse em experimentar os alimentos. “Principalmente 
quando elas participam do processo. E os benefícios de 
consumir alimentos orgânicos e sem agrotóxicos são imensos, 
sem contar os valores nutricionais”. 

EM CONJUNTO

Horta na Casa da Fonte produz 
diversas verduras e legumes

Parceria obtém consulta 
de neurologia gratuita a 
alunos da Casa da Fonte

A Casa da Fonte se orgu
lha da nova parceria 
fir ma da com o Institu
to de Neurociências de  

Jundiaí. A parceria foi uma gran
de conquista da assistente social 
Pérola Dolce e se dá pela consulta 
gratuita, uma vez por semana, 
no instituto. A psicóloga da CdF, 
Ana Cristina Codarin Rodrigues, 

também acompanha o trabalho.
Todas as crianças em idade 

es colar e adolescentes podem re
ceber atendimento. De acordo 
com o neurologista Robson dos 
Santos Lázaro, há uma grande 
desproporção entre a oferta e a 
demanda de consultas médicas, 
sobretudo na área de neurologia. 
“Entendemos que é um dever 

ético e moral tentarmos melhorar 
essa condição da forma que nos 
é possível. Desse modo tentamos 
implantar essa semente de cola
boração mútua em prol do bem 
comum”, disse. “Ficamos muito 
satisfeitos em poder contribuir 
pa ra a melhora da saúde e nosso 
objetivo é aumentar ainda mais a 
abrangência desse trabalho”.
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Crianças constroem casinhas de 
madeira para cachorros de rua

RESPONSABILIDADE

Ninguém deve abandonar um animal ou 
maltratálo. A professora Sara Penteado, 
que ensina História na Escola Estadual 
Professora Alessandra Cristina Rodrigues 

de O. Pezzato, no bairro Residencial Jundiaí, ressalta 
isso a seus alunos das 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental. Idealizadora do projeto “Pracinha dos 
dogs – Conscientização de um animal de rua”, ela 
desenvolve com os alunos um projeto de fabricação de 
casinhas de cachorro e lixeira para as casas, tudo com 
madeira reaproveitada e reciclada. 

As lixeiras impedem que os sacos de lixo sejam 
colocados diretamente na calçada e rasgados pelos cães 
a procura de alimentos. “As crianças ficam muito felizes 
em participar e se sentem bem por ajudar. Já construímos 
20 casas para cães”, diz. O projeto de Sara é um exemplo 
a ser seguido e muitos podem participar ou reproduzir 
a ideia. “Muitas pessoas não podem adotar um animal 
porque não têm como cuidar ou onde deixar”, afirma. A 
ideia do cachorro comunitário faz com que os próprios 
moradores do bairro se sintam responsáveis por ele. 
“E a castração impede que eles procriem e aumente o 
número de cachorros de rua. Em quatro anos de projeto 
foram 460 cachorros castrados”.

A Bela e a Fera será tema de 
apresentação de final de ano

A tradicional apresentação de final do ano 
da Casa da Fonte já tem tema definido: 
A Bela e a Fera. Apresentações de dança, 
ginástica artística, música, literatura 

e outras marcarão o encerramento do ano, no 
dia 13 de novembro, no Teatro Polytheama. 
Além deste tema, estavam concorrendo Alice no 
País das Maravilhas e a Bela Adormecida. Mas 
a clássica história da moça que descobre um 
verdadeiro príncipe por trás de uma imagem tão 
amedrontadora venceu a votação. 
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IMPORTANTE

Trabalho voluntário 
constrói pessoas 

melhores

Otrabalho voluntário vai muito além de 
ajudar o próximo. Quem dedica parte 
do seu dia e do seu tempo para um 
trabalho não remunerado e que ajuda 

os cidadãos de uma comunidade, instituição ou 
associação na verdade faz um bem enorme para 
si próprio. Quem pratica o voluntariado tem 
sensações de bemestar, de ser útil e também de 
gratificação pessoal.

Trabalhando diretamente com o assistido ou 
de maneira anônima, os voluntários contribuem 
da melhor maneira possível para uma sociedade 
mais solidária e preocupada com o próximo. Que 
o voluntariado seja sempre cada vez maior!

Todos devem colaborar 
para o descarte do lixo 

Combate à dengue exige 
participação de TODOS 

De acordo com comunicado da Unidade 
de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de 
Jundiaí, o índice de incidência de larvas 

do mosquito transmissor Aedes aegypti nos 
bairros Almerinda Chaves,  Residencial Jundiaí 
e, principalmente, Jardim Novo Horizonte é 
muito preocupante. 

A cada 100 imóveis no bairro, 6 tem a 
presença de Aedes aegypti em recipientes. E 
quem pode  e deve – combater essa possível 
epidemia são os moradores. Eliminem qualquer 
recipiente com água parada em suas casas e, 
dessa maneira, irão eliminar os criadouros de 
mosquitos e evitar epidemias.

O descarte correto do lixo beneficia toda 
a sociedade. O lixo descartado nas 
ruas é carregado pela água da chuva, 

entope os bueiros, polui os rios e provoca 
diversos problemas. A saída para melhorar 
este cenário é reciclar o lixo, descartando de 
maneira correta o que pode ser reaproveitado. 

A separação do material reciclável no lixo 
doméstico já é o primeiro passo. Plástico (lixo 
vermelho), papel (azul), metal (amarelo) e 
vidro (verde) são materiais que podem ser 
reciclados. O restante é considerado orgânico e 
deve ser separado do material reciclável. Mas 
lembre-se! Mesmo que não seja possível separar 

o lixo, o descarte correto em sacos de lixo e 
lixeiras é fundamental. Todos 

devemos contribuir. 


