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SETEMBRO

O meses de Setembro e Outubro foram de muitas atividades na Mapear. Houve
apresentações externas, eventos, cursos e muitas outras atividades que agregaram
informações a todos que participaram.

Atendimento Odontológico
No dia 12 houve mais um atendimento odontológico no consultório do Dr Fabio Dias
Guimarães. Um grupo de crianças deu continuidade ao tratamento odontológico
gratuito prestado pelo Dr Fabio, que vem fazendo um trabalho maravilhoso de
prevenção, tratamento de cáries e outros problemas bucais.

Participação na rádio Notícia 92,7 FM

No dia 17, Jussara Simonetti e Gabriel Rodella participaram do programa do
radialista Marcos Venício, na rádio Notícia FM. Na ocasião, eles apresentaram o
trabalho da Mapear aos ouvintes, as atividades ofertadas e como a ONG angaria
recursos para manter aproximadamente 70 crianças e adolescentes. Foi uma
excelente abertura da rádio para que a Mapear pudesse ser ouvida.

9ª Conferência Municipal da Assistência Social

No dia 26, a Mapear participou da 9ª Conferência Municipal da Assistência Social
no Mercado Municipal. Representantes de entidades, grupos da sociedade civil,
técnicos, especialistas, trabalhadores da rede de assistência social participaram
desse evento. A Capoeira da Mapear, comandada pelo mestre Gentil, fez um linda
apresentação a todos os presentes.

Roda de Conversa
No mesmo dia 12 realizou-se uma roda de conversa com a MindCoach Eliana
Mazieiro. O tema da roda de conversa foi o Suicídio. Eliana propôs uma dinâmica aos
pais de forma que eles pudessem ser acolhidos, ter coragem de falar sobre o tema,
pedir ajuda e não julgar o sofrimento de outro. A noite encerrou com muita reflexão
e troca de experiências.
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OUTUBRO

Curso de Automaquiagem

No dia 1, aconteceu um curso de auto maquiagem para as meninas e as mães da
Mapear. A mediadora foi a comunicadora Priscila Abreu que compartilhou toda
sua técnica para as presentes. No curso, elas aprenderam noções básicas de
auto maquiagem, como limpar a pele, pincéis, preparação da pele, primer, base,
corretivo, pó facial, blush, olhos, batom e a importância de remover a
maquiagem antes de dormir. O curso foi muito proveitoso e elogiado por todas.
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Palestra com Dra Eliza Martha Barreto
No dia 26 aconteceu uma palestra com a Dra Eliza Martha que tratou sobre “A
Prevenção contra o Suicídio”. Mais uma oportunidade de tratar um tema tão
importante que envolve crianças, adolescentes e adultos.

Aniversariantes de Setembro
No mês de setembro, o bolo foi cortado no dia 11. Os aniversariantes foram: 
Anahi no dia 02/09 e Samantha no dia 15/09.
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3º Bazar da Mapear 2019
No dia 9, com a ajuda de voluntárias, aconteceu mais um Bazar da Mapear na
Rua Francisquinho Dias, 182. Diversos produtos estavam à venda e os preços
começavam por R$ 2,00. Toda renda foi revertida para as atividades da Mapear.

1ª Bauruzada da Mapear

No dia 5 foi realizada a 1ª Bauruzada- Festa do lanche Bauru na Mapear. O
evento foi organizado por voluntários e apoiadores em prol da Mapear. Na
ocasião foram servidos Bauru de carne, frango e lombo. Foi uma grande festa
que reuniu famílias e amigos.

Comemoração ao Dia das Crianças
No dia 11 as crianças foram para a Chácara Canaã para comemorarem o dia das
crianças. Durante todo o dia teve piscina, brincadeiras, futebol, lanche, sorvete e
muita alegria.

Dia da Beleza

No dia 5, as profissionais Mah Passos e Glaucia Ribeiro estiveram na Mapear
para promoverem um dia da beleza às crianças. Foi uma manhã destinada à
beleza, com preparo de penteados, manicure, maquiagem e dicas de como
pentear os cabelos. As crianças adoraram a atividade, pois estimulou a auto
estima e os cuidados individuais.
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Conheça e curta as nossas redes sociais

/mapear @ongmapear mapear

Colabore com a Mapear

Banco do Brasil - Número do Banco: 001
Agência: 66-3 - Conta Corrente: 28.041-0
CNPJ: 21.795.959/0001-30 - Associação Mobilizando Amigos pelo Amor 
Site: www.mapear.org/doacao
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Aniversariantes de Outubro
No mês de outubro, o bolo foi cortado no dia 10. Os aniversariantes foram: Adham,
dia 01, Ketlyn dia 4, Eduardo dia 6, João Vitor dia 15 e Rogério dia 18.

Quer ser um voluntário?

Cadastre-se no site da Mapear conte-nos como pode nos ajudar!
Site: www.mapear.org/seja_voluntario


