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Sede da ARS

Para estimular e treinar
as habilidades motoras e as
funções cognitivas, a exem-
plo da organização espaci-
al, temporal, memória e
atenção, as crianças do re-
forço escolar da ARS co-
meçaram neste mês a par-
ticipar das ‘Oficinas de
corpo’. A atividade sema-
nal, em dois grupos, é de-
senvolvida pelo Clube das
Mães e Pais, que já cola-
bora com a entidade na
área de psicologia voltada
às crianças.

Segundo Maria Stella
Cabaz Tavares, coordena-
dora geral do projeto, a ofi-

‘Oficina de corpo’ reforça habilidades
cina de corpo potencializa
a interação social, “o que
consideramos vital para um
bom desenvolvimento emo-
cional, visto que num grupo
reeditamos nossa história pri-
meira: os vínculos com pai e
mãe”. A oficina será traba-
lhada pelas psicólogas Távi-
ne Bonfim e Alessandra Cha-
ves, sob a supervisão da
psicóloga Márcia Neves
Gago Rodrigues.

Psicólogas do clube
também farão reunião
mensal com as mães na
ARS.

Formado em 2002, o
Clube das Mães e Pais

oferece vasta gama de cur-
sos e atividades para me-
lhoria das relações famili-
ares e aproveitamento de

potenciais educativos.
Para conhecer melhor o

clube, ver o site: www.
clubedasmaesepais.com.br.

Entre os cursos e acompanhamen-
tos que a ARS mantém, há o envolvi-
mento de cerca de 300 pessoas por
mês. Esse número é distribuído entre
120 crianças, 68 adolescentes, 99 adul-
tos e 13 idosos, que freqüentam as di-
ferentes atividades da casa, incluindo
cadastrados e não-cadastrados.

Cursos como de reforço escolar,
matemática, alfabetização de adultos e
educação continuada, atraem da crian-
ça ao adulto, enquanto o de informáti-
ca, na maioria, adolescentes. Há, ain-
da, cursos de costura, artesanato em
retalhos, bijuteria, crochê, pintura em
tecido e manicure. Para crianças, es-

pecificamente, além do reforço esco-
lar, desenvolve-se o desenho artístico
e para adolescentes, a dança de rua.

No acompanhamento, a entidade
oferece o de fonoaudióloga e de psi-
cólogas, para adultos e crianças, além
do de assistência-social.

Mantém-se, ainda, bolsa volta à
escola, vale-transporte (auxílio loco-
moção), alimentos, medicamentos e
tratamento dentário fora da entidade.

A cada mês é realizada uma pa-
lestra para as famílias, sobre tema
atual. Em agosto, o tema foi “O po-
der do voto”, alusivo às eleições mu-
nicipais de outubro.

Pela primeira vez, nos seus 14
anos de existência, a ARS promoveu
uma festa típica na sua sede, em cin-
co de julho, sábado. Os espaços da
casa foram todos adequados à novi-
dade, especialmente no piso térreo,
da fachada ao interior. Foram arma-
das barracas, jogos, ‘cadeia’ e me-
sas com produtos da época, degus-
tados com música de origem caipira.

Como primeira experiência, as di-
retoras-promotoras, voluntárias e fun-
cionárias, concluíram ser positiva e
digna de repetição, com algumas me-
lhoras.

Quermesse
será repetida

Atendimentos chegam
a 300 pessoas por mês

Diretoria da ARS e Clube de Mães e Pais já atuam em conjunto
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Desde julho de 2008, a ARS está
sem qualquer convênio com entida-
de pública ou particular. O mantido
com a Secretaria de Assistência So-
cial (SEAS) da Prefeitura, por deci-
são da entidade, foi denunciado,
após análise da diretoria, que levou
em conta o excesso de burocracia
que envolvia aquele pacto, riscos de
ônus futuros quanto a passivos na
área do pessoal, reduções no ‘per
capita’ de cada família e inadequa-
ções quanto às funções do pessoal
da entidade e a aceitação pelo con-
vênio.

O valor do convênio estava ‘con-
gelado’ há oito anos e de setembro
de 2007 a fevereiro de 2008 foi in-

As aulas de informática
da ARS, que, em média,
envolvem 35 alunos, na mai-
oria adolescentes, estão
com equipamentos novos.
São dez conjuntos, com HD
Samsung, monitores de ví-
deo LCD 15 e duas impres-
soras. Todo o equipamento
está interligado à Internet,
por uma rede interna.

As aulas abrangem práti-
cas com o Windows, agora
no estágio XP, Excel e po-
wer-point, além da Internet.
São ministradas por volun-
tários, em cinco dias por se-
mana, inclusive aos sábados
pela manhã.

Praticamente desde sua
criação, há 14 anos, a ARS

oferece aulas de informática.
Os microcomputadores, em
diferentes fases, foram utili-
zados de segunda mão, com
dificuldades inerentes. Em
uma delas, foram novos, do-
ados pela Provida, que tam-
bém entraram em desgaste.
Em 2004, a entidade rece-
beu de doação da Assem-
bléia Legislativa de São Pau-
lo, sete micros, utilizados até
o final de 2007.

Uma verba defendida
pelo ex-deputado estadual
Fausto Figueira para a enti-
dade, foi finalmente aprova-
da no ano passado, graças à
qual foi possível a formaliza-
ção de um convênio com a
Secretaria de Assistência e

Desenvolvi-
mento Social
para aquisição
dos equipa-
mentos. Além
dos micros e
impressoras,
adquirimos car-
teiras universi-
tárias, cadeiras
comuns, estan-
tes para biblio-
teca, mesa,
dois racks e
três bebedou-
ros, todos já
instalados.

Com esse
avanço tecno-
lógico e de qualidade, espe-
ra-se melhor aproveitamen-

Setor de informática oferece
aulas em novos equipamentos

Crianças e adolescentes freqüenta-
doras das aulas de desenho artístico,
expuseram seus trabalhos, no começo
do ano, no Orquidário Municipal. Fo-
ram 42 pinturas, parte das quais com
motivos turísticos da cidade. Assinaram
o livro de presença 880 pessoas, a
maioria visitantes de outras cidades,
estados e até de países.

A exemplo dos anos anteriores, após
a exposição, as pinturas foram vendi-
das a visitantes  com maior parte do
produto revertida para seus autores.

Exposição no
Orquidário

terrompido, por falta de legislação
autorizativa na prefeitura.

A ARS tomou todas as providên-
cias legais cabíveis, comunicando à
SEAS sua decisão, com 30 dias de
antecedência, e participou de assem-
bléia do Conselho Municipal de As-
sistência Social para explicar os mo-
tivos de sua iniciativa.

Mesmo com essa decisão a ARS
procurará manter todos seus servi-
ços em andamento, inclusive parti-
cipando de reuniões e promoções de
interesse público, programadas por
órgãos municipais.

No campo das finanças, se bus-
carão novas fontes de apoio, entre
pessoas físicas e jurídicas.

Entidade segue mantida
com recursos próprios

Monitores de LCD e internet em rede são novidades

to pelos usuários, com vistas
ao mercado de trabalho.


