Instituto Acqua firma parceria com a Prefeitura de
Santo André e ganha duas seleções de projetos
Convênios incluem execução de serviços de alimentação saudável junto à Craisa
e formação continuada na rede de ensino da Secretaria de Educação

Craisa, o Instituto Acqua realizará ações complementares
com palestras e atividades de
orientação e conscientização
dos profissionais da rede pública.

O Instituto Acqua assinou, em
outubro, dois termos de parceria com a Prefeitura de Santo
André após concorrer aos concursos públicos de projetos. O
atendimento será feito junto
à Craisa (Companhia Regional
de Abastecimento Integrado
de Santo André) e à Secretaria
Municipal de Educação.

Uma das parcerias será executada nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André) em
que o Acqua fará atividades de
formação continuada. Arte-educação, ações esportivas,
recreativas e educacionais fazem parte da programação
que será oferecida nas unidades de ensino da cidade.
Entre os serviços a serem
executados na Craisa estão a

Atividades de arte-educação serão levadas para as unidades educacionais

operacionalização e execução
das ações de alimentação saudável na cidade. Estarão sob
responsabilidade do Instituto,
a reestruturação e manutenção da alimentação escolar de
todo o município com ativida-

des como atualizações e aperfeiçoamento na manipulação
dos alimentos preparados e
oferecidos aos alunos da rede
municipal.
Para este atendimento na

Para o diretor presidente do
Instituto, Ronaldo Pepe Querodia, as novas parcerias serão
oportunidade para levar para
Santo André a experiência do
Acqua no setor de sustentabilidade. “Temos um trabalho de
14 anos oferecendo ações que
promovem o desenvolvimento
social e cultural, sempre com
o foco saudável e sustentável,
em diferentes cidades e agora
passaremos a atender Santo
André com essa expertise de
um dos setores que mais representa o Acqua.”

Acqua celebra Dia do Livro
na Bienal de São Paulo

No Dia Nacional do Livro, 29
de outubro, o Instituto Acqua
desenvolveu uma ação com a
Fundação Bienal e a Secretaria
Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, montando um estande de doação de livros na
mostra 30 x Bienal, em cartaz
no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Mais de cem
livros foram doados aos interessados que passaram pela

mostra neste dia.

A atividade também celebra
um ano do início da campanha
Deixe a Fantasia Escapar da
Prateleira, quando o Acqua integrou o movimento mundial
Bookcrossing de compartilhamento de obras literárias. Os
livros recebidos por doação
em bom estado são cadastrados no site do Bookcrossing,
etiquetados e novamente libertados para que ganhem novos leitores.
A escritora Ariam Grazioli
compareceu ao estande do
Acqua na Bienal e doou, além
de obras de sua autoria, outros livros. “A leitura precisa
ser incentivada. Gostei mui-

Estante do Instituto Acqua foi atração no Parque do Ibirapuera; no
detalhe a escritora Ariam

to da iniciativa e por isso quis
participar”, contou. Em um
ano de campanha, o Instituo
Acqua colocou em circulação
mais de 700 livros que recebeu
nas ações de doação e ainda
cadastra cerca de 300 outras

publicações. As duas maiores
ações de libertação de livros
deste ano aconteceram no
Parque do Ibirapuera, nas viradas Ambiental e Esportiva,
promovidas pela Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente.

Arquiteta ensinou a iluminar
jardins no Clube da Jardinagem

O terceiro encontro do Clube
de Jardinagem do Acqua, que
é sempre realizado na última
sexta-feira do mês, contou
com uma palestra sobre iluminação de jardins. Devido ao
grande numero de participantes – cerca de 40 interessados
compareceram –, a atividade
ocorreu no auditório da Aciarp
(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão
Pires). A arquiteta e urbanista
Lilian Melo discorreu sobre o

tema “Iluminação de jardim:
importância e opções”, com
orientações sobre formas de
valorizar o jardim com a iluminação e até sobre o tipo de
lâmpada.
Formada na Faculdade Belas
Artes de São Paulo, Lilian desenvolve projetos arquitetônicos residenciais e comerciais
em seu escritório, além de
arquitetura de interiores, cujo
conceito base é a integração

Alunos do Comunidade
Viva participam de passeios
educativos e culturais

Tema do encontro atraiu vários interessados

dos espaços internos com as
áreas externas, dada a importância da natureza no cotidiano dos usuários. Participou de
eventos como Casa Cor em
São Paulo e Casa Boa Mesa e
teve inúmeros projetos publi-

cados em revistas especializadas, como Arquitetura e Construção, Casa Claudia, Casa &
Jardim, dentre outras. Para
saber mais sobre o trabalho da
arquiteta, basta acessar o site
www.lilianmelo.arq.br.

Prefeitura de Cotia e Instituto
Acqua distribuem lenços para
lembrar Outubro Rosa

Foto: Julio Cesar

Em outubro, os alunos do
curso de jardinagem e paisagismo do Comunidade Viva,
realizado pelo Acqua com patrocínio da Petrobras, fizeram
dois passeios a importantes
espaços ambientais de São
Paulo. Primeiro, no dia 11, a
turma visitou Jardim Botânico
de São Paulo acompanhada do
fotógrafo Julio Cesar, ex-aluno
do projeto Comunidade Revela, que ofereceu formação em
foto e vídeo e foi o inspirador

do Comunidade Viva.
Já no último dia 29, os alunos
puderam conhecer o Viveiro
Manequinho Lopes, localizado no Parque do Ibirapuera,
para conhecer pessoalmente
sobre produção e arborização,
temas vistos em sala de aula.
No mesmo dia, como parte da
programação, a turma visitou
ainda o MAM (Museu de Arte
Moderna) e a mostra 30x Bienal.
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Funcionárias do
pronto-atendimento
receberam lembrança

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, e o Instituto Acqua, distribuíram cerca de mil lenços
rosa para lembrar a campanha mundial contra o câncer de
mama, realizada no mês de outubro e denominada Outubro
Rosa.
As peças foram entregues às profissionais da Secretaria de
Saúde da cidade. Além de promover a conscientização, a iniciativa agradou as mulheres, que elogiaram o bom gosto da
campanha.
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