Desde o mês de novembro, a oficina
de culinária em Três Rios esteve em
ritmo de produção para atender as
encomendas de final de ano. Ao
todo, foram produzidas
350 cestas e todo o lucro
foi revertido para o
projeto. Neste
momento, a oficina
está preparando
novos produtos para o
ano de 2012. Confiram!

No mês de janeiro, a Escola de Informática
promoveu a colônia de férias (Férias On Line),
na qual 25 crianças, com idades entre 6 e 13
anos participaram de atividades lúdicas,
passeio ao Jardim Zoológico (com o biólogo
Luciano Oliveira de Souza), visita ao Centro
Cultural do Banco do Brasil e, nos dias mais
quentes, refrescaram-se na piscina do Colégio
Estadual Monteiro de Carvalho. Agradecemos o
apoio do Instituto da Criança que viabilizou a
cessão de um ônibus para os passeios e a BIC,
pela doação de canetas esferográficas para
compor os kits escolares distribuídos às
crianças, ao final da colônia.

No período de 02 a 27/01, a professora de
informática Rosemere Dutra da Silva e o auxiliar
administrativo, Israel dos Reis, organizaram mais uma
colônia de férias na Escola Municipal Marquês de
Salamanca, com o objetivo de fazer as crianças
descobrirem que, mesmo nas férias, é possível
frequentar a escola realizando atividades prazerosas.

Foi com muito entusiasmo que a equipe da Pré-Escola Cantinho Feliz recebeu os alunos. Ao longo do
mês de fevereiro, professores e auxiliares dedicaram-se ao período de adaptação das crianças. Para
integrar ainda mais as crianças, a equipe realizou um baile de carnaval, no qual cantaram e dançaram
ao som das tradicionais marchinhas de carnaval.

Através da articulação promovida por Sergei
Beserra, diretor da SAP RJ, com o SENAI, em
14/02/2012 houve uma palestra no Colégio
Estadual Monteiro de Carvalho sobre o Pronatec
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico).
Carlos Augusto Silva (SENAI) apresentou aos 200
alunos presentes, os cursos que serão oferecidos
pelo programa em 2012, além das tendências de
mercado na área de petróleo e gás, construção
civil, informática, automação, entre outras.

“RIO EU AMO EU CUIDO” é um movimento de
voluntários apaixonados pelo Rio que visa conscientizar
os cariocas e entusiastas da cidade maravilhosa sobre a
importância dos pequenos gestos que estão ao alcance
de todos e são capazes de transformar a cidade.
Em parceria, o IMDS indicou Natasha Maria Carvalho
Nascimento, 22 anos, moradora da comunidade dos
prazeres, mãe solteira, com ensino fundamental
incompleto, que, até o momento, não possuía fonte de
renda. Ela participa das atividades do projeto Reacender
e foi uma das mulheres selecionadas para trabalhar na
organização e entrega dos kits (camisetas, botons e adesivos) para aqueles que contribuem com a causa.

Contribua com os projetos do IMDS através de doações de alimentos, leite em pó, fraldas,
roupas, brinquedos e livros. O seu envolvimento é muito importante para nós.
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