PUBLICAÇÃO DA COMUNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

Na doçura e na simplicidade
do sorriso de uma criança compreendemos
com facilidade o significado da palavra
“Esperança”. Que saibamos acolher, com
o coração repleto deste bom sentimento,
a Boa Nova que se fez ser humano, no
Natal de Jesus. Que sejamos portadores da
esperança no Ano Novo, para que, juntos,
construamos um tempo novo, repleto de
paz e fraternidade.
As crianças da creche e do CEAC desejam
um Feliz Natal e um abençoado 2013.
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Destinação do Imposto de Renda
ajuda entidades campineiras

A

s Creches Santa Rita de Cássia fazem parte da campanha “Destinar
para um mundo melhor”, promovida pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. Até o dia 27
de dezembro, todos aqueles que declararam Imposto de Renda em 2012
podem reverter parte do valor a pagar para entidades assistenciais cadastradas no Conselho. Os contribuintes tipo pessoa física podem reverter
até 6% do valor a ser pago. Para pessoas jurídicas, o repasse é de 1%. A
doação é um processo simples, que pode ser feito via internet.
Confira a seguir os passos necessários para efetuar
a destinação dos recursos:
- Acesse o site www.fmdca.campinas.sp.gov.br;
- Faça o seu cadastro;
- Na hora de definir a entidade a ser beneficiada, indique o Centro
Assistencial C. P. Queiroz Martins – Creches Santa Rita de Cássia;
- Na hora de definir a modalidade de destinação, escolha a opção
“Única”.
- Imprima o boleto e efetue o pagamento até o dia 27/12;
- O Fundo Municipal enviará um recibo, por correio, para que seja
feito o abatimento do imposto a pagar em 2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Graças à destinação do Imposto de Renda – 2011,
muita coisa foi feita ao longo deste ano!
O valor arrecadado com a destinação de IR 2011 foi de R$ 16.842,64
Esse valor foi utilizado da seguinte forma:
• Instalação de pia lavatório na área externa do CEAC = R$ 182,50
• Cobertura da área externa (pia lavatório) do CEAC = R$ 1.000,00
• Cobertura da área externa da creche = R$ 2.200,00
• Cobertura da entrada do bazar = R$ 745,00
• Gabinete das pias da cozinha da Creche = R$ 1.850,00
• 2 Mesas e 4 bancos para refeitório do CEAC = R$ 1.017,00
• 12 Mesas para o refeitório infantil da creche = R$ 2.208,00
• Nichos e Prateleiras para os banheiros do maternal e berçário = R$ 588,00
• Estrado e escada para os banheiros do maternal e berçário = R$ 510,00
• Roupeiro para creche e CEAC = R$ 573,40
• Compra de 4 ventiladores = R$ 500,00
• Compra de 3 aparelhos de som portátil = R$ 550,00
• Aparelhos musicais para o CEAC = R$ 1.227,00
• Figurinos do espetáculo do CEAC = R$ 330,00
• Conserto e manutenção da Kombi = R$ 550,00
• Adesivo de identificação da Kombi = R$ 160,00
• Material didático-pedagógico = R$ 645,00
• Utensílios de cozinha para creche e CEAC = R$ 495,00
Sub Total R$ 15.330,90
Em fase de execução, um painel/fachada para a creche e para o CEAC =
R$ 800,00 cada = R$ 1.600,00
Total das despesas = R$ 16.930,90

Palavra do presidente

O Salvador é Sinal de Esperança

Q

ueridos irmãos e irmãs,
As celebrações de fim de ano
são sempre um tempo propício para realizarmos uma reflexão
mais profunda sobre nossas atitudes, nosso comportamento, nossas
prioridades, nosso projeto pessoal
de vida. É um tempo favorável de
confirmarmos os propósitos, tomar novos rumos, mudar de postura diante de algumas situações.
Em suma, é tempo de renovarmos
nossa esperança. A Bíblia Sagrada, no evangelho de Lucas, quando retrata o nascimento de Jesus,
mostra a cena dos pastores que
estavam pelos campos quando foram surpreendidos pelo anjo que
lhes anunciara o nascimento do
Salvador. Eles, repletos de alegria,
foram apressadamente para ver o
menino. E, enquanto caminhavam, a multidão dos anjos cantava:
“Glória a Deus nas alturas, e paz
na terra aos homens por ele amados” (Lc 2,14). Um profundo sinal
de esperança! Afinal de contas, a
promessa que Deus havia feito de
salvar o seu povo de forma definitiva começava a se tornar certeza
na humanidade.
Que sejamos sensíveis para tomar

como atual esse desejo de Deus, de
nos salvar, de nos dar vida plena,
de transformar a nossa história, a
vida de nossa comunidade. Que
sejamos pessoas capazes de traduzir em ação cotidiana essa esperança que nos invade nas celebrações natalinas.
Que 2013 seja repleto de bênçãos
de Deus, e que possamos sempre
contar com a poderosa intercessão
de Santa Rita de Cássia.
Feliz Natal e próspero Ano Novo
a todos!

Monsenhor Fernando
de Godoy Moreira,

presidente da Comunidade
Santa Rita de Cássia.

Não fundamentamos nossa fé em palavras sem sentido, nem
nos deixamos arrastar pelos impulsos do coração ou persuadir
pelo encanto de discursos eloqüentes. Nossa fé se fundamenta nas
palavras pronunciadas pelo poder divino. Estas palavras, Deus
as confiou a seu Verbo que as pronunciou para afastar o homem da
desobediência; não quis obrigá-lo à força, como a um escravo, mas
chamou-o para uma decisão livre e responsável.
Esse Verbo, o Pai enviou à terra no fim dos tempos; não o queria
mais pronunciado por meio dos profetas nem anunciado por meio de
prefigurações obscuras, mas ordenou que se manifestasse de forma
visível, a fim de que o mundo, ao vê-lo, pudesse salvar-se.

Santo Hipólito, Séc III

CEAC

U

CEAC encerra ano de 2012 com festa
Descontração e alegria marcam atividades

ma grande festa marcou o encerramento das atividades de 2012
no CEAC – Cultura e Arte na
Comunidade. As 72 crianças e adolescentes beneficiadas pelo projeto
realizaram uma série de apresentações
no último dia 1º de dezembro, na sede
do Colégio Progresso, em Campinas.
O espetáculo “Unidos pela Vila” prestou uma homenagem à diversidade
cultural do Brasil, nas suas diversas
expressões regionais. Mereceram destaque as manifestações culturais de
Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro

EJA - Cemitérios

e São Paulo. A apresentação uniu diversas oficinas ministradas no CEAC,
e contou com o incentivo e orientação
dos professores Wilians Rizze (percussão), Erica Cristina (ballet), Krishna Ferreira (hip hop), Natália Spostes
(música) e Fernando Fubá (teatro),
que também assinou a criação e direção do espetáculo. Na plateia, muita
animação com a presença das famílias das crianças e adolescentes.
Quem também prestigiou o evento
foi o Monsenhor Fernando de Godoy
Moreira, além do presidente da ins-

tituição, José de Vasconcelos Cunha,
da coordenadora do projeto, Daniela
Sanseverino, da coordenadora geral,
Ruth de Almeida Coelho e de demais
membros da Diretoria. Todos ficaram
encantados e emocionados com a linda apresentação. Em nome da direção
do CEAC, registramos o agradecimento a todos os que se envolveram
para a realização dessa atividade.
Agradecemos de modo especial os
membros da equipe de apoio: Thiago
Diniz, Laura Alves, Lívia Matos, Marilene Coimbra e Valdenira de Aguiar.

Alunos aprendem arte com material reciclável

E

m 2012, os alunos do projeto de
Educação para Jovens e Adultos da Comunidade Santa Rita/
FUMEC (Fundação Municipal para
Educação Comunitária), aprenderam
um jeito diferente de expressão artística. Eles tiveram contato com algumas
obras do artista Vik Muniz, que utiliza material reciclável nas suas obras.
O artista produziu recentemente o
documentário “Lixo extraordinário”,
que mostra como foi produzida uma
de suas obras. Depois de “montar” suas
peças, Vik as fotografa e expõe pelo
mundo todo. Os alunos trabalharam
com garrafas trazidas de casa que fo-

ram pintadas e se transformaram em
instrumento decorativo. Usaram tampinhas de garrafa e montaram uma
gravura de vaso com flores em tela. A
partir de um desenho, montaram uma
tela fazendo uso de lixo (caixinhas vazias, potinhos de iogurte, entre outros
materiais). Permeando essas atividades em sala de aula foram feitas oficinas e discussões cujo objetivo era fazer
com que os alunos refletissem sobre o
lixo produzido diariamente por cada
um de nós seja em nossas casas ou
no ambiente de trabalho, baseados
no conceito dos “Três Rs” - Reduzir,
Reutilizar, Reciclar.

E

m 2013 ampliaremos o atendimento no CEAC, de 75 para 90 crianças e adolescentes (06 a 14 anos). Para isso, precisamos
de mais 80 sócios-contribuintes que nos ajudem com pelo menos R$ 20,00/mês. O valor da contribuição é determinado
pelo sócio contribuinte. Basta entrar em contato com a creche, informar os dados e emitiremos o boleto bancário Nosso
telefone é: (19) 3252.6531. Se preferir, acesse www.comunidadesantarita.com.br/creches. Confira outras formas de contribuição:
1. Em espécie (dinheiro):
• Boleto Bancário (sócio-contribuinte)
• Depósito em conta corrente:
Banco do Brasil - Ag. 3141-0 c/c 14466-5
• “In loco”: Na Igreja Santa Rita de Cássia em nome
das creches e/ou diretamente
na creche Santa Rita de Cássia (com emissão de
recibo de doação).

2. Através da destinação do Imposto de Renda, por meio do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente (detalhes na página 2).
3. Outros tipos de doação:
• Alimentos em geral;
• Roupas, calçados, brinquedos para o bazar permanente;
• Outros (livros, equipamentos, eletrodomésticos, móveis, etc.) para uso no
atendimento ou para o bazar permanente.

Creche: Rua Helena Steimberg, 1411 - Nova Campinas - Fone: 3252.6531
CEAC: Rua Érico Veríssimo, 194 - Vila Brandina - Fone: 3255.1144

Parabéns, Osvaldo!
A Escola de Educação de Jovens e
Adultos dos cemitérios Flamboyant
e Aléias vai formar mais um aluno
neste fim de ano. Trata-se de Osvaldo
Faustino de Oliveira, colaborador do
Cemitério Parque das Acácias. Ele
está concluindo a primeira etapa do
ensino fundamental e tem uma história muito marcada pela determinação
e pela vontade de aprender. A professora Flávia Soares escreve um belo
depoimento a respeito desse aluno:
“Osvaldo foi durante todo o ano um
aluno muito esforçado e se empenhou
bastante para atingir o objetivo de se
formar esse ano para poder ingressar
no Supletivo de quinta à oitava série
no próximo ano. Apesar de ter passado por situações difíceis como a perda
do pai durante o ano, Osvaldo não se
deixou abater e sempre fazia o possível para incentivar os seus colegas
de classe”. Motivo de orgulho para
a professora e a Comunidade Santa
Rita de Cássia!

Creches

Alunos realizam exposição dos trabalhos

Alunos vão ao circo
O passeio foi ao Circo Di Napoli, na Lagoa do Taquaral, no dia 14 de
novembro às 09h00. Recebemos uma doação externa (o colaborador não
quis ser divulgado) e assim foi possível levar 90 crianças das salas do Infantil I, II e III a essa grande aventura. As crianças ficaram encantadas
com tudo o que viram.

CALENDÁRIO DE FIM DE ANO E FÉRIAS
Atenção para as datas de encerramento e retomada das
atividades dos nossos projetos sociais.
Dia 19/12: festa de encerramento e
entrega de presentes a todas as crianças
da Creche e do CEAC;
Dia 21/12: almoço de encerramento e
confraternização de todos os funcionários
e diretoria da Creche e do CEAC;

De 24/12/2012 a 11/01/2013:
período de férias da instituição
(a Creche e o CEAC estarão
fechados);
Dia 28/01/2013: retorno das
férias para os alunos.

P

ela primeira vez, a Creche
Santa Rita de Cássia promoveu uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos ao
longo do ano. A atividade aconteceu no dia 24 de novembro, na
sede da creche, e teve a presença
de um grande público, entre familiares, membros da diretoria (Sr.
Cunha e Sr. Furiato) e equipe pedagógica. O objetivo da exposição
foi compartilhar as produções das
crianças e da equipe pedagógica
com os familiares, mostrando os
diferentes conhecimentos conquistados e explorados durante o ano.
Foram expostos jogos, projetos
literários, álbum de fotos, vídeos,
Livros da Vida, receitas das aulas
de culinária, produções artísticas,
ecobrinquedos
(confeccionados
a partir de sucata), painéis, experiências de ciências, entre outros
trabalhos. A interação das crianças
com os familiares foi muito inten-

sa: os alunos puderam rever as suas
produções, mostrar para os pais
os conhecimentos apreendidos e
brincar com os jogos disponíveis
nas salas. Cada turma preparou
uma exposição dos seus trabalhos
na própria sala de aula. A creche
se coloriu com jardins, florestas,
experiências, jogos, árvores, céu
de estrelas, painéis de histórias etc.
Com o calor do dia, foi servido um
refrescante suco de melancia com
bolachas para todos os presentes.
O dia de lazer foi encerrado com a
cerimônia da entrega de cordão na
oficina de Capoeira, coordenada
pelo Contra-Mestre Joguinho, do
grupo Cordão de Ouro. “A equipe
pedagógica ficou muito satisfeita com o evento. Se Deus quiser,
em 2013, teremos mais novidades
para deixar este momento muito
mais especial na vida da comunidade” destacou a coordenadora
Ruth de Almeida Coelho.

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS - 2013
Confira o que estamos preparando para o ano que vem:
Fevereiro a Dezembro: Bazar

Setembro: Festa da Primavera

Abril: 3ª Feijoada Solidária

Novembro: Exposição 2013 e Festa da Capoeira

beneficente – “Brechó Dasru”
Junho: Festa Junina

EXPEDIENTE

Outubro: 8ª Bacalhoada Beneficente

Dezembro: Festa de Encerramento 2013

COMUNIDADE EM FOCO - Jornal da Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia
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