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55 anos
Evento de
aniversário
será aberto ao
público no Teatro
Municipal Manoel
Lyra. PG. 03

Agende-se
A PARTIR DE 05 DE JUNHO: Inscrições
SDUDD2çFLQDGH0DFUDPªH%RUGDGR
A atividade será em 16 de junho,
das 13h30 às 16h30 na Estação
Cultural. Vagas limitadas.
10 DE JUNHO: 0ºVLFD6HUWDQHMD
QD(VWD§£R&XOWXUDO
Paulo e Patrick apresentam duplas
e grupos sertanejos da região, no
Armazém da Estação, a partir das 9h. O
projeto conta com o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura e Fundação Romi.
A PARTIR DE 15 DE JUNHO: ([SRVL§£R
Ï)DPOLDV%DUEDUHQVHVÐ
A mostra reunirá fotos e informações de
famílias que marcaram o desenvolvimento
de Santa Bárbara d’Oeste, no CEDOC (Centro
de Documentação Histórica da Fundação
Romi), de segunda a sexta, das 8h às 16h. A
entrada é franca. O CEDOC fica na Avenida
João Ometto, 118, em Santa Bárbara.

Conecte-se!
24 DE JUNHO: (QVDLRDEHUWR2UTXHVWUD
)LODUP´QLFDÏ1LQKR0XVLFDOÐ
Os alunos do projeto “Ninho Musical” fazem
um ensaio aberto ao público para mostrar
o repertório das próximas apresentações,
sob regência do maestro Paulo Bellan.
Das 8h às 11h, na Estação Cultural.
&LQHFOXEH
Todas as quintas-feiras, às 20h, tem
sessão gratuita de filme na Estação
Cultural. Confira a programação no
site: www.estacaocultural.org.br
14/06 - La Strada
21/06 - Ladrões de Bicicletas
Não haverá exibições nos dias
07/06 (feriado) e 28/06 (aniversário
da Fundação Romi).
A Estação Cultural fica na Avenida
Tiradentes, 2, no Centro de Santa
Bárbara. Os eventos são gratuitos.
Para mais informações e inscrições
nas oficinas, ligue: 3455-4830.

Fique por dentro
do que acontece na
Fundação Romi e
na Estação Cultural
pela internet e
dê sua opinião!

fundacaoromi.org.br
estacaocultural.org.br

Fundação Romi
Estação Cultural

@est_cultural

edição 21 | ano 05

A Fundação fala
No mês de aniversário da Fundação Romi, quem ganha o presente é
você! A cada dois meses, o informativo da Fundação, o Conecte, chegará
diretamente na sua casa, com notícias fresquinhas e uma agenda de
eventos destinados a você, sua família e seus amigos. Esse é mais um canal
de abertura entre você e a Fundação Romi. Leia, participe e se divirta!

Projeto Andanças Culturais
pelas ruas de Santa Bárbara

Filhos da
Fundação

Tiago Campagnol Henrique, de
20 anos, participou das atividades
do NEI (Fundação Romi) nos anos
de 2005 e 2006. Hoje faz o Curso
Avançado na Academia Militar das
Agulhas Negras. Ele conta aqui um
pouquinho da sua experiência.

2TXHYRFªOHYDGD)XQGD§£R
SDUDDVXDYLGD"
Na Fundação, aprendi várias coisas,
mas, além da bagagem cultural, o
que levei para minha vida, foi ter
aprendido a trabalhar em grupo.

&RPRIRLVXDWUDMHW³ULD"

Aconteceu
3HUFXVV£RDOWHUQDWLYD
Em maio, a musicista baiana Poliana Coelho
realizou um workshop de percussão, na Estação
Cultural. À noite ela se apresentou com o
professor de percussão da Unicamp Fernando
Hashimoto, e percussionistas convidados
da Unesp e UFBA (Universidade Federal da
Bahia), com instrumentos alternativos, como a
palma das mãos, o batimento dos pés, apitos,
tambores, talheres de mesa e sacolas plásticas.

Ï1LQKR0XVLFDOÐQD9LUDGD&XOWXUDO
Quem participou da Virada Cultural Paulista 2012
assistiu às apresentações da Orquestra Filarmônica
“Ninho Musical” e do Coral Jovem da Fundação
Romi, no sábado, 19 de maio, na Estação Cultural.

Quando saí da Fundação, fui estudar
no Cotuca, onde não só tive acesso ao
Ensino Médio, como também pude
estudar Eletroeletrônica. E, novamente, a
Fundação me ajudou de uma forma que
ninguém havia feito antes: forneceramme uma bolsa auxílio que cobria meus
gastos com transporte e alimentação.
Saindo do COTUCA, ingressei nas
fileiras do Exército através da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército
(EsPCEx), onde fiz matérias militares
e de ensino superior necessárias para
a formação do Oficial combatente de
carreira em um regime de internato.
Com a formação, mudei para ResendeRJ, onde se localiza a Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN).

7XGRYDOHXDSHQD"
Nada que é bom vem fácil e sem
sacrifício. Mas é compensador saber
que terei um emprego digno e que
tenho a oportunidade de fazer a
diferença no meu país. Espero em
breve dizer aos meus pais e meus
professores das escolas que cursei,
principalmente, da Fundação: “Nada
daquilo que vocês me passaram foi em
vão. Muito obrigado por tudo!”
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&(',1
DQRVGHDOHJULDVHUHVXOWDGRV
Projeto atende 130 crianças
No mês de maio, o CEDIN
(Centro de Vivências do
Desenvolvimento Infantil) completou dois anos.
O projeto da Fundação
Romi, em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Santa Bárbara, atende 130
crianças, de 3 a 6 anos, em
período complementar ao
oferecido pelas escolas da
rede municipal de ensino.
A principal proposta do
CEDIN é oferecer às crianças oportunidades para

Você sabia...

aprender a conviver, a pensar e a fazer, por meio de
vivências pedagógicas que
incentivam a autonomia,
a fazer escolhas, assumir
pequenas responsabilidades e lidar com os conflitos do dia a dia. O espaço
de sete mil m² abriga cinco ateliês de atividades
e uma extensa área verde com tanque de areia
e horta, para as crianças
explorarem e desenvolverem atividades.

TXHQD)XQGD§£R5RPL
YRFªSRGHFRQKHFHUDV
IDVHVPDLVLPSRUWDQWHVGD
KLVW³ULDGH6DQWD%¡UEDUD
GÍ2HVWHYLVLWDQGRR(VSD§R
([SRVLWLYRGR&('2&"2ORFDO
HVW¡DEHUWRSDUDYLVLWD§£R
SºEOLFDJUDWXLWDGHVHJXQGD
DVH[WDIHLUDGDVK VK
HGDVK VK(QGHUH§R
$YHQLGD-R£R2PHWWR

expediente
&RQVHOKR(GLWRULDO_Márcia Ameriot,
Vainer Penatti, Antonio Carlos
Angolini, Sueli Torres, Elen Duarte
Geraldo e Sandra Edilene de
Souza. 3URMHWRJU¡çFRHHGLWRULDO
_www.tantas.com.br -RUQDOLVWD
5HVSRQV¡YHO_ Juliana Freitas (MTb.
31805). 7H[WRV_ Juliana Freitas e Ana
Paula Angelini. ,PSUHVV£R_ Editora
e Gráfica Expressão de Limeira
Ltda. 7LUDJHP_10.000 exemplares.

