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Curso propõe métodos de prevenção
contra violência sexual
MINISTRADO POR CAROLINE ARCARI, CURSO É VOLTADO A PROFISSIONAIS
DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARARAQUARA
Por meio da Secretaria
Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, a Prefeitura oferece, em
Araraquara, no dia 31 de
maio, o curso temático
“Metodologias de Prevenção de Violência Sexual
para Crianças e Adolescentes na Perspectiva da
Autoproteção”, ministrado por Caroline Arcari.
Gratuito, o curso ocorrerá no Centro Internacional de Convenção, com
capacidade para 250 participantes, e direcionado
a profissionais da rede de
atendimento à criança e
adolescente de Araraquara. Será realizado das 9h
às 17h (com intervalo de
uma hora, entre 12h30 e
13h30), após a solenidade de credenciamento e
composição da mesa de
abertura. As inscrições
serão abertas em breve.
De acordo com a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Jacqueline Barbosa, o curso objetiva capacitar atores da rede
municipal sobre questões
referentes à sexualidade
de crianças e adolescentes,
conceitos básicos de violência sexual, identificação de sinais de violência,
procedimentos de denún-

Grupo Coração
Araraquara doa
cachecóis ao Lar
São Francisco

cia e utilização dos livros
“Pipo e Fifi”, e “Tuca e
Juba” para o trabalho junto a crianças e adolescentes do município.
“O curso integra as atividades referentes à data
de 18 de maio ‘Dia Nacional do combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes’.
Entendemos ser extremamente importante capacitar a rede a fim de
que possamos qualificar
a oferta de atendimento
a esse seguimento”, destacou.
SOBRE A
PALESTRANTE
Caroline Arcari é pedagoga e mestra em Educa-

ção Sexual pela Unesp,
autora de 4 livros infantis da coleção Pipo e Fifi
e presidente do Instituto
Cores.
Também é palestrante
convidada para importantes congressos nacionais e internacionais da
área da sexualidade humana. Seu trabalho como
palestrante já formou
mais de 30 mil profissionais em diversos municípios brasileiros e seus projetos beneficiaram mais
de 1 milhão de alunos da
rede pública, desde 2006.
O projeto Pipo e Fifi já
foi traduzido para outros
idiomas e formou profissionais também em Por-

tugal, Inglaterra, Cabo
Verde, Estados Unidos e
Espanha.
Consultora na área de
Educação Sexual e enfrentamento da violência sexual, Carolina Arcari ainda presta consultoria ao
programa ‘Encontro com
Fátima Bernardes’, da
Rede Globo de Televisão,
além de ter atuado em projetos e parcerias com o
Canal Futura, Unicef e
Childhood, entre outros.
O Centro Internacional de Convenção fica na
Rua Ivo Antonio Magnani, 430, próximo ao Ginásio de Esportes, Gigantão,
e estádio da Arena da
Fonte.

Carreira Em Pauta reúne profissionais
para empoderar jovens no mercado
de trabalho em Araraquara
A Anhanguera realizará, hoje, 15 de maio, mais
uma edição do Carreira
Em Pauta, evento gratuito e aberto ao público
que oferecerá palestras e
debates focados no desenvolvimento e em novas habilidades e competências profissionais.
O evento, que já reuniu
mais de 60 mil pessoas em
suas últimas edições, contará neste ano com a participação da jornalista Ana
Paula Padrão, reconhecida
por seu trabalho à frente
de diferentes telejornais

em grandes emissoras brasileiras. A palestra Construindo uma Carreira de
Sucesso será transmitida
aos participantes e visa
apoiar os estudantes a enfrentar desafios e a construir seus próprios caminhos profissionais com
exemplos de profissionais
bem-sucedidos.
"Estar no Carreira Em
Pauta é apoiar uma ideia
que divide conhecimentos e habilidades, patrimônios que ninguém tira
de você. Muitos de nós,
quando crianças, não

acreditam em seu próprio potencial pois só enxergam os limites e inseguranças. Comigo foi assim e construí uma bela
carreira! Se você não
sabe para onde vai qualquer caminho parece
bom, mas quando sabe
aonde quer chegar é bem
mais fácil traçar rotas e
planejar essa jornada. Se
você se dedicar e estudar
muito sobre o que você
quer fazer, você se torna
especialista e adquire um
conhecimento que ultrapassa qualquer barreira

de insegurança e dúvida", afirma a jornalista.
O evento terá início às
19h (horário de Brasília)
e contará também com a
palestra do professor Rodrigo Tarcha Amaral de
Souza, doutorando em
Educação, Mestre e avaliador do MEC para cursos de graduação (MEC/
INEP). O evento é gratuito, com emissão de certificados ao final e os interessados em participar
podem se inscrever pelo
site: suacarreiraempauta.
com.br/eventos/36

Na tarde desta terçafeira, dia 14, a programação do 16º Território da
Arte de Araraquara realizou a oficina de “Técnicas Históricas de Pintura e seu uso na arte
contemporânea”, com o
artista Christophe Spoto. A atividade gratuita
foi realizada na Casa da
Cultura Luiz Antônio
Martinez Corrêa.
A oficina apresentou
uma introdução a fabricação artesanal de tintas,
com exercícios práticos e
com a fundamentação
teórica, para apresentar
possibilidades de uso de
materiais históricos na
arte contemporânea.
“Os alunos trabalharam
com pigmentos e médiuns históricos, como
terras naturais e gomaarábica”, explica Christophe. “As relações de contraste, saturação, matiz,
opacidade e transparência desses materiais e da
composição das tintas foram apresentadas através
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Território da Arte promove oficina
de Técnicas Históricas de Pintura

O artista Christophe Spoto conduziu a atividade na tarde desta
terça-feira, dia 14, na Casa da Cultura Luís Antonio Martinez Corrêa

de conceitos de física e
química em uma linguagem simples e acessível”.
Vale lembrar que a programação desta semana,
além das diversas exposições, também apresenta outras duas atividades.
Na tarde desta quinta-feira, dia 16, das 15h às
16h30, na Casa da Cultura Luiz Antônio Martinez
Corrêa, será realizada
uma visita pela Pinacote-

ca Mario Ybarra de Almeida: é o programa “Conexão Pinacoteca”, que
apresenta como guias as
arte-educadoras Rita Michelutti e Julia Gottsfritz.
Depois, no sábado, dia
18, o Território da Arte de
Araraquara realiza outras
atividades no auditório da
Biblioteca Municipal
Mário de Andrade. Das
10h às 12h será realizada
“Vivências Familiares”

dentro da Programação
Educativa que atenderá
as crianças enquanto
seus familiares participam da mesa.
Às 10h, uma mesa redonda abre a exposição
“Visualidades na/para/
da/com a Maternidade e
Paternidade Contemporânea”. A mesa conta
com mediação de Denise Zakaib, e apresenta os
artistas: Itaiana Battoni,
Rodrigo Bueno, Lucas
Tannuri, Lívia Dotto Martucci – estes, artistas que
permeiam a exposição
“Visualidades na/para/
da/com a Maternidade e
Paternidade Contemporâneas” com produções
de períodos anteriores e/
ou posteriores à maternidade/paternidade, oportunizando reflexões de
como a visualidade transformou-se após o nascimento dos filhos.
A exposição permanece
em cartaz até 09 de junho. Toda a programação
é gratuita.

Grupo Coração Araraquara

O Grupo Coração, coordenado pela professora Nilza Zoéga, entregou
cachecóis no Dia das
Mães no Lar São Francisco de Assis. Um dos voluntários do grupo, o vereador Roger Mendes
(Progressistas) conta que
a doação foi realizada
também por conta da
Campanha do Agasalho e
que a próxima ação será
fazer a entrega também
para a Vila Vicentina.
Criado em março de

2008, o grupo confecciona enxovais de bebê,
bem como gorros, cachecóis e meias para idosos.
Os enxovais para bebês
são doados ao Fundo Social de Solidariedade,
que atende as famílias
que precisam.
O grupo também realiza
campanhas paralelas em
datas comemorativas,
como do Natal Solidário,
quando são arrecadados
produtos de higiene para
idosos dos asilos da cidade.

'Bitocas na
Mãezinha' chega
à sua 15ª edição

Integrantes do grupo se fantasiam para levar rosas, alegria e
distribuir ‘bitocas’ para mães que estão em diversos asilos

No domingo (12), um
grupo de amigos realizou
a 15ª edição do “Bitocas
na Mãezinha”, quando
homenageiam, no Dia
das Mães, aquelas que vivem em asilos.
O vereador Roger Mendes (Progressistas) é voluntário do grupo e participa há alguns anos.
Para ele, fazer parte dessa atividade é sempre um
renovar de sentimentos,
afeto e solidariedade.
“São momentos preciosos que, na verdade, nós
voluntários ganhamos.
Levamos um pouco de
carinho às mães dos asilos, com a pura intenção
de alegrá-las e isso acaba
também nos fortalecendo em amor, principalmente ao próximo”.
Os integrantes do grupo se fantasiam para levar rosas, diversão e distribuir “bitocas” para as

mães. Neste ano, as visitas aconteceram no Lar
São Francisco de Assis e
Vila Vicentina.
Uma coisa bonita de se
ver são vários integrantes
de uma única família,
como a da secretária municipal de Comunicação,
Priscila Luiz, se unindo
para doar um pouco de
afeto e tempo para essas
pessoas, pois interagem,
ouvem o que elas têm a
dizer. Assim, a ação vai
além das “bitocas” e acaba tocando o coração de
todos que dela participam. “É sempre tão especial”, ressalta Priscila,
acrescentando que Dia
das Mães é dia de troca
de carinho e amor.
O evento contou com o
apoio do Sinhores, através de seu presidente José
Carlos Cardozo, que colaborou com a doação
das rosas.

