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MAIO

O mês de Maio e Junho foram de muitos eventos em prol da instituição. Foi
comemorado o 4º aniversário da Mapear em Maio e o 2º Leilão de gado em Junho.
Confira os principais eventos e atividades.

Passeata pela Paz

No dia 5 as crianças, familiares e educadores saíram da Mapear caminhando pelas
ruas do bairro Domingo de Syllos, em sentido à praça do bar do Seu Divino, para
promover a consciência pela paz no mundo e mobilizar todos contra a fome. Essa
passeata é uma iniciativa do projeto Living Peace na qual a Mapear participa. Todas as
escolas e instituições que fazem parte do Living Peace, neste mesmo dia, saíram pelas
ruas de todo o mundo para mobilizar a todos para essas causas.

Doação de alimentos no Asilo Lar de Jesus

No dia 9 foi realizada uma doação de alimentos e produtos de higiene pessoal ao
asilo Lar de Jesus. As crianças se uniram para angariar as doações no bairro Domingo
de Syllos. Essa ação foi um desdobramento da passeata pela paz e contra a fome que
aconteceu no dia 5, e serviu como fortalecimento dos conceitos do Living Peace,
dando oportunidade das crianças e adolescentes ajudarem o próximo.

Produção de Roscas Artesanais
No dia 20 por iniciativa de uma voluntária, a Mapear começou a produzir roscas
artesanais para serem vendidas e ajudar a instituição. A iniciativa mobilizou
algumas mães que se dispuseram a ajudar na produção. Toda segunda-feira elas se
reúnem para fazerem as roscas e depois vendê-las no bairro.
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Espetáculo no Circo Astro
No dia 21, as crianças participaram de um espetáculo no Circo Astro que esteve
em São José. A parceria com o DEC proporcionou às crianças e jovens a
oportunidade de vivenciarem gratuitamente um espetáculo circense. Além da
Mapear, outras instituições foram beneficiadas com esse projeto de cultura e
inclusão.

Teatro na Fábrica de Expressão

No dia 23 aconteceu uma palestra com a MindCoach, Eliana Maziero. O objetivo
foi trazer um assunto que tratasse as problemáticas do dia-a-dia entre as
famílias. Diversos pais participaram da palestra que teve como tema: “Como
saber impor limites na educação dos filhos”. Nos próximos meses há
programação de mais palestras como essa.

Palestra com a Eliana Maziero

No dia 22, as crianças da Mapear assistiram a peça de teatro “Pipo e Fifi”
promovido pela Fábrica de Expressão. A peça aborda de forma simples e
descomplicada, a diferença entre toques de amor de toques abusivos, apontando
caminhos para o diálogo e a proteção.
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Entrevista na Rádio 88,7 FM
No dia 28, Jussara, Gabriel e Samantha participaram do programa Encontro
Marcado da rádio 88,7 FM. O espaço cedido foi de grande ajuda para divulgar a
instituição, as atividades ofertadas, os planos para o futuro, compartilhar um
pouco do calendário de eventos e ainda pedir ajuda financeira aos ouvintes da
rádio.

Os eventos do mês

Venda de Brigadeiros
No dia 4 e 18, algumas mães se mobilizaram para venderem brigadeiros em prol
da Mapear. O ponto de vendas no dia 4 foi em frente à Feira do Lar e no dia 18 na
praça da Matriz.

4º Aniversário da Mapear e aniversariantes do mês

No dia 8, foi comemorado o 4º aniversário da Mapear no buffet Mamãe Coruja
que foi cedido à Mapear. As crianças aproveitaram um dia de festa e se divertiram
com os brinquedos e jogos do buffet. Foi servido refrigerante, coxinha, cachorro
quente e pipoca e o tradicional bolo de chocolate em comemoração ao aniversário
da Mapear e aos aniversariantes do mês de maio: 05 Delani, 06 Aline, 07 Camily,
11 Mapear, 14 Gabriel Rodella, 28 Gentil.

Galinhada em prol da Mapear
No dia 12, Jussara Simonetti e diversas voluntárias se uniram para a realização de
mais uma galinhada em prol da Mapear. Todas as porções desse prato foram
vendidas e a renda contribuiu para os recursos financeiros do mês da instituição.
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Baile AAR
No dia 18, foi realizado um baile na Associação Atlética Rio Pardense para angariar
fundos para a Mapear. O Samba do Chicão animou a noite assim como o DJ que
tocou músicas de flash back.

JUNHO
Reunião Pedagógica

No dia 5 aconteceu mais uma reunião pedagógica para que fosse compartilhado à
toda equipe os eventos do mês a situação de alerta financeira em que a Mapear
encontra-se. Ficou definido que o futebol aos sábados será cancelado e haverá
recesso no mês de julho, além de informações pertinentes às atividades ofertadas
e as rotinas de trabalho.

Palestra sobre Drogas- Proerd
No dia 7 foi realizada uma palestra em parceria com o PROERD (Programa
educacional de resistência às drogas) para os jovens da Mapear, com o intuito de
desenvolver habilidades que lhes permitam evitar influências negativas em
questões afetas às drogas e violência, promovendo os fatores de proteção e
aproximando a polícia militar desses jovens, com parceira da família, da escola e
das instituições de ensino e formação. A policial Marta Caldeirão Canato foi quem
ministrou a palestra aos jovens, promovendo interação e muita informação.

Os eventos do mês

Junip- Festa Junina da UNIP
No dia 5 aconteceu mais uma edição da JUNIP- Festa Junina Beneficente da UNIP. 
Diversas instituições participaram com barracas de comidas e bebidas típicas. A 
Mapear participou dessa edição levando ao público a barraca de fundue de frutas 
e doces. Os voluntários ajudaram na organização e venda dos produtos
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Bazar a Mapear

No dia 7 aconteceu o primeiro bazar de 2019 de roupas, acessórios, móveis e
utensílios em prol da Mapear. Este ano o bazar está funcionando em novo
endereço, no centro da cidade. O bazar é organizado e realizado por um grupo de
voluntárias que se colocam à disposição para receberem doações e os itens que
não são utilizados diretamente pelo projeto e pelas crianças, são vendidos no
bazar.

Arraiá Fitness

No dia 14, a empresária Paula Raddi organizou junto com seus alunos da academia
Espaço Fitness e voluntários da Mapear, um Arraiá Fitness em prol da Mapear.
Aproximadamente 300 pessoas participaram do evento que foi realizado na rua
em frente à academia. Além de diversas barracas de comidas, bebidas e jogos
típicos houve música ao vivo que animou os participantes até o fim da noite.

2º Leilão de Gado e Prendas da Mapear
No dia 16 aconteceu o 2º leilão de gado e prendas da Mapear. O evento foi
realizado no Sítio Novo. Diversos bois, bezerros e cavalos estavam à disposição dos
compradores. Além do leilão, os participantes puderam degustar porções, lanches,
espetos, bebidas e doces. Foi um importante evento para a Mapear.
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Aniversariantes de Junho
Neste mês o bolo foi cortado no dia 11. Os aniversariantes foram: Isabeli Cristina, 
05-João Vitor Pedro, 09 – Professor Diego, 14 – Gabriel Semprini, 26 – Professor 
Leonardo.

Conheça e curta as nossas redes sociais

/mapear @ongmapear mapear
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