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Junte-se
a nós!

Fundação Romi lança o “Guia do Voluntário”
PG. 03

Agende-se
Estação Cultural
DE 02, 03, 05 E 06 DE OUTUBRO:
2ª Semana da Criança
na Estação Cultural
Atividades diversas para crianças,
recreação, jogos, brincadeiras
e contação de histórias, das
9h às 11h e das 14h às 16h.
DE 06 A 27 DE OUTUBRO: 2çFLQDGH
Dança para Crianças - Dança Solta
Aulas aos sábados, das 14h30 às 15h30,
com a Professora Renata Tim. Crianças
a partir de 6 anos. Vagas limitadas.
04 DE OUTUBRO: Workshop 1HJ³FLRVH2SRUWXQLGDGHV
Workshop sobre o setor de turismo
e suas diversas modalidades, o
crescimento e as possibilidades
de exploração na cidade de Santa

Bárbara d’Oeste.Das 13h às 17h.
14 DE OUTUBRO: 0ºVLFD6HUWDQHMD
na Estação Cultural
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 da Fundação Romi.
19 DE OUTUBRO:0ºVLFDQD(VWD§£R
Apresentação da “Orquestra
Barbarense de Violas”, no Armazém
da Estação, a partir das 20h.
28 DE OUTUBRO: Ensaio
aberto - Orquestra
)LODUP´QLFDÏ1LQKR0XVLFDOÐ
Os alunos do projeto “Ninho
Musical” fazem um ensaio aberto ao

público para mostrar o repertório
das próximas apresentações,
sob a regência do maestro
Paulo Bellan. Das 8h às 11h.
&LQHFOXEH
Todas as quintas-feiras, às 20h, tem
sessão gratuita de ﬁlme na Estação
Cultural. Conﬁra a programação no
site: www.estacaocultural.org.br
04/10 - Capote
11/10 - Cine Debate: O
Segredo de Beethoven
(Excepcionalmente: 19h30)
18/10 - Nascidos para Matar
25/10 - Persépolis
A Estação Cultural ﬁca na
Avenida Tiradentes, 2, no
Centro de Santa Bárbara. Os
eventos são gratuitos. Para mais
informações, ligue: 3455-4830.

edição 23 | ano 05

A Fundação fala

Filhos da
Fundação

“Se não pode fazer tudo, faça o que está ao seu alcance!”
O trabalho voluntário é um importante fator de crescimento
das organizações não governamentais. É graças a esse tipo de
trabalho que muitas ações da sociedade organizada têm suprido
o fraco investimento ou a falta de investimento governamental em
educação, saúde e lazer, por exemplo. Não cruzemos os braços!

([SHGL§£R+LVW³ULFDH)RWRJU¡çFD
Flávia Bonamin, de 29 anos,
participou das atividades do
NEI (Núcleo de Educação
Integrada) nos anos de 1996 e
1997. Hoje é aluna de Doutorado
na Unesp e docente do curso
de Ciências Biológicas em
uma faculdade em Avaré.

Como foi fazer
parte do NEI?
1RVHJXQGRURWHLURGDÏ([SHGL§£R+LVW³ULFDH)RWRJU¡çFDÐUHDOL]DGRQRGLDGHVHWHPEURRV
SDUWLFLSDQWHVYLVLWDUDPD¡UHDWHP¡WLFDGR&('2&TXHFRQWDDKLVW³ULDGREDLUURUXUDOÏ6DQWR
$QW´QLRGR6DSH]HLURÐHP6DQWD%¡UEDUDGt2HVWHHGHSRLVVDUDPSDUDIRWRJUDIDURORFDO2SU³[LPR
URWHLURVHU¡QRGLDGHQRYHPEURFRPRWHPDÏ$SURGX§£RFDQDYLHLUDHDKLVW³ULDGD8VLQD6DQWD
%¡UEDUDÐ$VLQVFUL§µHVSRGHPVHUIHLWDVGHDGHRXWXEURSHORVLWHGD)XQGD§£R5RPL ZZZ
IXQGDFDRURPLRUJEU $D§£RWHPRSDWURFQLRGRV6XSHUPHUFDGRV3DJXH0HQRVHGD9LD§£R2OLYHLUD

Aconteceu

Fazer parte do programa
me proporcionou uma
oportunidade única de conhecer
outra forma de aprender.

2TXHYRFªOHYD
da Fundação Romi
para a sua vida?
Os orientadores eram
verdadeiros mestres e nos
entusiasmavam. Trago isso
sempre comigo e como sou
professora tento ensinar, muitas
vezes, desta forma diferente
como aprendi na Fundação.

2TXHPDLVWHPDUFRX"

1º Torneio Novos Cielos
O Coral da Fundação Romi participou da abertura do “1º Torneio
Novos Cielos”, que aconteceu no Esporte Clube Barbarense, no mês
de setembro. Os participantes do NEI (Núcleo de Educação Integrada)
cantaram o Hino Nacional, com um arranjo especial desenvolvido
pelo maestro Paulo Bellan, e também a música “March with me”,
composta pelo músico grego Vangelis. A canção foi uma homenagem
ao campeão olímpico Cesar Cielo, que estava presente na ocasião.

A comemoração dos 100 anos
de nascimento do comendador
Américo Emílio Romi no ano de
1996. Cada disciplina trabalhou
na organização deste evento que
culminou num espetáculo sem
igual, uma grande peça de teatro.
Foi também o início da disciplina
de música, a formação de um
coral para este evento! Crianças ali
que nunca haviam tido qualquer
contato com o canto, três meses
depois estavam cantando ópera
em italiano! A magia foi tão
grande que o coral continuou e
continua até hoje.

www.IXQGDFDRURPL.org.br

Faça a diferença!
Fundação Romi lança programa para voluntários nos núcleos da instituição
Comprometimento, dedicação e vontade de ajudar
ao próximo. Essas são algumas das características
que deﬁnem o perﬁl do voluntário. Mas, muito mais
do que isso, ser voluntário é compartilhar com as
pessoas virtudes valiosas
como o tempo, a sabedoria e o conhecimento. Nesse sentido, a Fundação Romi lançou no mês de agosto, o “Guia do Voluntário”,
uma oportunidade para
interessados em atuar nos
projetos da instituição.
Marlene Bizetto Penatti é
voluntária do CEDIN (Centro de Vivências do Desenvolvimento Infantil) há seis
meses. Ela dedica duas tardes por semana às crianças
do programa, com contação de histórias, brincadeiras e atividades. “Meu papel
não é pedagógico, mas sim
de uma ‘grande mãe’, que
brinca, diverte, dá carinho e
atenção”, explica.
Muito mais do que doação, ser voluntário é uma
via de mão dupla, uma vez
que permite a troca de exQualquer
pessoa
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periências, aprendizado e o conta sai da lógica e se mulprazer de ajudar o próximo. tiplica”, completa Katyusia
“O trabalho voluntário é a Meurer Rodrigues, voluntransformação do próprio tária na área de comunicaser e a conscientização de ção social da Fundação Roque uma sociedade e um mi há 10 meses.
futuro melhor dependem
também do meu agir. A &RPRVHUYROXQW¡ULR"
partir do momento que di- As pessoas interessadas em
vidimos nossa vocação pa- serem voluntárias na Fundara o benefício do próximo, a ção Romi devem entrar em

Quem pode participar?
NEI

Áreas de
atuação:

(Núcleo de
Educação
Integrada)

CEDIN

contato pelo telefone: 34991555 ou pelo e-mail bholivei@fundacaoromi.org.br. O
“Guia do Voluntário” está disponível para consulta no site da instituição: www.fundacaoromi.org.br. A Fundação está localizada na
Avenida Monte Castelo,
1095, no Centro de Santa
Bárbara d´Oeste.

(Centro de
Vivências do
Desenvolvimento
Infantil)

Estação
Cultural

Abelhas
2FXSDGDV
CEDOC

(Centro de
Documentação
Histórica)

&RPXQLFD§£R,QWHUQDH0DUNHWLQJ
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&(',1SURPRYHÏ6HPDQD
GD&ULDQ§DÐQHVWHPªV
Atividades têm o objetivo de incentivar a autonomia dos pequenos
Para comemorar o Dia da Criança,
o CEDIN (Centro de Vivências do
Desenvolvimento Infantil) realiza
a “Semana da Criança”, de 8 a 11
de outubro, com atividades recreativas destinadas aos participantes do núcleo. A programação foi
pensada de forma a incentivar a
autonomia das crianças, uma das
principais propostas do projeto
pedagógico do CEDIN.
Haverá um piquenique organizado pelos pequenos, adaptação
de histórias infantis, a visita de uma
escola infantil particular para conhecer o CEDIN, atividades circenses, e, para encerrar a programação,
uma festa totalmente preparada
pelos participantes, com bolo, docinhos, decoração e gincana.
Atualmente, o CEDIN atende
130 crianças, de 3 a 6 anos, matriculadas regularmente na Rede Municipal de Ensino. “A criatividade, a iniciativa, a independência e a amizade são alguns dos
comportamentos cultivados em
nosso ambiente”, explica a coordenadora do CEDIN Vanessa Aranha Morimoto.

Você sabia...

3URJUDPD§£RHVSHFLDOWHU¡DWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV

2&(',1DWHQGHFULDQ§DVGHDDQRV

TXHD(VWD§£R
Cultural é um espaço
DEHUWR FRPXQLGDGH
FRPSURJUDPD§£R
FXOWXUDOJUDWXLWD"2V
artistas interessados
em utilizar a estrutura
SDUDDSUHVHQWD§µHVH
divulgação de trabalhos
GHYHPHQWUDUHPFRQWDWR
SHORQºPHUR  

expediente
Conselho Editorial | Márcia Ameriot,
Vainer Penatti, Antonio Carlos
Angolini, Sueli Torres, Rosana de
Abreu Lopes e Sandra Edilene de
Souza. 3URMHWRJU¡çFRHHGLWRULDO
| www.tantas.com.br Jornalista
5HVSRQV¡YHO_ Juliana Freitas (MTb.
31805). 7H[WRV_ Juliana Freitas e Ana
Paula Angelini. Impressão | Gráﬁca
Meio de Expressão Editora Eireli-Epp.
Tiragem | 10.000 exemplares.

