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ADRIANO ROSA

Olhos voltados à comunidade
O

s 51 anos da Fundação Romi deixaram marcas na

Santa Bárbara d´Oeste. Mudou o foco mas não o seu ob-

história de Santa Bárbara d´Oeste e região. A enti-

jetivo: o desenvolvimento social do município. Dessa for-

dade, inaugurada em 1957, iniciou suas atividades com a

ma, amplia o sentimento de pertencimento, que antes era

finalidade de oferecer ao público de sua mantenedora, as

de uma parcela da população, para toda a comunidade

Indústrias Romi S A , um programa social que englobasse

barbarense. Os benefícios que poderão advir com as mu-

educação, saúde, cultura e lazer. Hoje, a Fundação Romi

danças ocorridas serão tangíveis a todos, indistintamente,

tem os seus olhos voltados para toda a comunidade de

pela melhoria da qualidade de vida no município.
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Editorial

Aconteceu nestes 51 anos

J

á há algum tempo, estávamos
pensando em como melhorar a
comunicação com o nosso público.
Afinal, a Fundação Romi, nesses
seus mais de 50 anos de existência,
não esteve imune às transformações
decorrentes da evolução da
sociedade, principalmente, as
ocorridas nas últimas décadas.
Assim, foco e prioridade não
são os mesmos para momentos
diferentes. Com isso, algumas
ações, projetos, programas são
alterados ou adequados de acordo
com novas estratégias, novas
demandas, novas realidades.
A Fundação Romi, como as demais
organizações sociais similares
a ela no país, oriundas do setor
empresarial, teve uma evolução
direcionada por novas realidades que
a levaram a reformular a sua missão
e o seu foco, antes voltados para o
público da sua mantenedora e, a
partir de 1999, para a comunidade
em geral, particularmente, de
Santa Bárbara d´Oeste.
Mudanças nesse sentido foram
implementadas após muita
reflexão e nem sempre é possível
transmitir, com exatidão, à
população os motivos e critérios
que levaram a essas decisões.
Esperamos que, com este informativo,
possamos aprimorar a nossa conexão
com o público da mantenedora,
assim como o de toda a comunidade
de Santa Bárbara d´Oeste e região.
A Diretoria.

Inauguração Fundação |
Américo Emílio Romi assina a
escritura pública de criação da
Fundação Romi, em 1957.

Inauguração Centro de Aprendizagem
Industrial | Em 25 de janeiro de 1958, a
Fundação Romi, recém criada, inaugurava
o Centro de Aprendizagem Industrial, em
parceria com o SENAI. Em 29 de junho
de 1960 foi inaugurado prédio próprio.

Clube de Campo | Nesta foto,
registrada em 29 de junho de 1973,
o momento do lançamento oficial do
Clube de Campo da Fundação Romi.

30 anos | Dentro das comemorações
dos 30 anos da Fundação Romi,
uma atividade deve ser recordada:
a apresentação do balé “O Lago dos
Cisnes”, pela companhia Lina Penteado,
de Campinas. Em 26 de junho de 1987.

CTPA | Assinatura do convênio
firmado entre Fundação Romi,
SENAI, MEC, SEMTEC, CEFET-PR e
Vitae (Instituição de Apoio à Cultura,
Educação e Promoção Social), em 13
de abril de 1994, para criação do CTPA.
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Educação & Cultura

Desenvolvimento integrado
ADRIANO ROSA

C

omo vigas de aço que sustentam
um prédio, o Arquivo Histórico,
o Programa de Educação Integrada
e a Estação Cultural esteiam a Fundação Romi. São destes três núcleos que nasceram – e ainda nascem
– os principais projetos da instituição.
Só pelo Programa de Educação Integrada já passaram cerca de dois mil
alunos. O arquivo histórico guarda o
maior acervo do município. E a Estação Cultural, o projeto mais recente,
já é referência em toda a região.
Arquivo Histórico
Idealizado por Álvares Romi, o Arquivo
Histórico da Fundação Romi nasceu
na década de 60 com o objetivo de
preservar a memória de Santa Bárbara d´Oeste. A Fundação Romi contou
com a ajuda de toda a comunidade
para montar seu acervo que hoje é
composto por uma hemeroteca (200
mil páginas de jornais que datam de
1900 até os dias atuais), 50 mil fotografias sobre o município (festas, usinas, desfiles e praças), 5.500 livros,
500 fitas de vídeo, 10 mil recortes de
jornais e mil documentos textuais.

O arquivo, que pode ser utilizado
por qualquer pessoa que tenha interesse na história do município, é muito procurado por estudantes e pesquisadores da cidade e da região.
Desde a sua implementação, o projeto cresceu muito e para atender a sua
demanda, a Fundação Romi elaborou
o Projeto Centro de Documentação
Histórica, que irá abrigar todo o acervo
deste arquivo, que já foi digitalizado, em
uma estrutura moderna, com estações
interativas de pesquisa, biblioteca, videoteca, auditório e exposições temáticas
permanentes e temporárias.
Educação
O Programa de Educação Integrada
foi lançado em 1993 com o objetivo
de criar uma escola alegre e convidativa para os alunos, que restaurasse
a motivação e que ensinasse o aluno
“aprender a aprender” e, ao mesmo
tempo, contribuir para a melhoria da
qualidade de ensino no município.
Direcionado a estudantes de 7ª e 8ª
séries de escolas públicas da cidade, o
programa tem duração de dois anos,
em horário inverso ao da escola regular,

e pretende desenvolver em seus alunos uma formação mais ampla voltada
ao desenvolvimento de competências
e habilidades, trabalhando a autonomia
e fazendo deles indivíduos capazes de
auto-promover o seu conhecimento.
O Programa contém diversos projetos, como o NEI (Núcleo de Educação Integrada), “Abelhas Ocupadas”,
“LEP - LOGO na Escola Pública”,
“Meu amigo da Escola Pública”,
“Seja seu filho por um dia”, “Encontro
de Educadores” e o Bolsa-auxílio.
Estação Cultural
Produto da revitalização da antiga
estação ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste, a Estação Cultural está
aberta a toda comunidade para apresentar, desfrutar, assistir e participar
de eventos culturais nas suas mais diversas formas de expressão artística.
As ações e atividades realizadas na
Estação promovem a cultura como forma de desenvolvimento social, através
da disposição de suas dependências
a interessados em propagar a cultura
regional e, também, através de eventos culturais abertos ao público.
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Programação especial de NATAL
O

artista plástico Marito Cavicchioli ministrará
oficinas para confecção de enfeites de
Natal a partir de materiais recicláveis. Papéis, latinhas de alumínio, garrafas PET, caixinhas de leite
e bandejas de isopor se transformarão em flores,
festão e estrelas. Os enfeites irão adornar a árvore
de Natal de cinco metros de altura que será montada com galhos secos na Estação Cultural, em
dezembro. As oficinas da árvore de Natal serão
feitas nos dias 22, 25 e 27 de novembro com até
25 interessados com mais de 16 anos. Nos dias
29 e 30 será montada a árvore de Natal.
E nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro, a Estação Cultural abrirá 50 vagas para as oficinas
Embalagens Artísticas para o seu presente
de Natal e Faça você mesmo seu presente de
Natal, com as oficineiras Fernanda Priscila Cia e
Silvania Dollo Linardi. Para completar, em 25 e 26
de novembro, abrirá 20 vagas para a Oficina de
Ikebana (arranjo floral japonês).
A Mostra de Presépios, Árvores e Objetos Natalinos, confeccionados nas oficinas, ficará em exposição nos dias 22 e 23 de novembro, no sábado das
9h00 às 18h00 e no domingo das 9h00 às 17h00.
Em dezembro, as oficinas de arte com a temática natalina continuam com o artista plástico Marito Cavicchioli. Nos dias 02, 04 e 06 de dezembro
acontecerão as Oficinas de Arranjos de Natal,
que ensinarão técnicas de montagem de guirlandas e arranjos de mesa, tudo feito também com
material reciclável. Serão disponibilizadas 25 vagas

para interessados com mais de 16 anos. Todas as
atividades são inteiramente gratuitas. As inscrições
podem ser feitas pelo telefone (19) 3455-4833.
Eventos do mês
A Estação Cultural oferece todos os meses uma
programação diversificada de eventos e cursos
gratuitos à comunidade.
Os shows musicais também ganham espaço
este mês. O Viola Sem Fronteiras acontecerá no
dia 02 de novembro, das 9h00 às 11h00.
O concerto com a Orquestra de Contrabaixos Tropical, do projeto Música Instrumental, acontecerá no dia 20, às 19h30.
E, no dia 28, às 20h00, a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo
apresentará o Praça Viva.
No dia 27, às 19h30 será
apresentado mais um Cine
Debate, uma atividade de
reflexão e discussão sobre
temas extraídos de filmes
nacionais e estrangeiros. Neste mesmo
dia e no dia 28, a
Estação Cultural
recebe crianças
do projeto A escola
vai ao cinema.
Veja a programação completa no
site | www.ESTACAOCULTURAL.org.br

N.E.I. abre inscrições
A Fundação Romi abre inscrições
para o N.E.I. - Núcleo de Educação
Integrada - de 03 a 14 de novembro,
das 7h30 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, de segunda a sexta-feira, na
sede da Fundação (Av. Monte Caste-

lo, 1095 – Jd. Primavera – SBO – Em
frente a Prefeitura Municipal).
Para ingressar no N.E.I., o aluno deve
freqüentar a 6ª série do Ensino Fundamental das escolas públicas do município e realizar a prova de seleção, que

será realizada no dia 30 de novembro,
às 8h00, nas escolas E.E. Prof. Ulisses
de Oliveira Valente e E.E. Comendador
Emílio Romi e na Fundação Romi.
O N.E.I. oferece 120 vagas anualmente e é totalmente gratuito.

