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Entrevistas incrementam reforço escolar

A ARS iniciou o ano de
2010 com novos planos
de trabalho. Além de dar
sequência aos programas
já em andamento, a ideia
agora é estreitar a relação
com a comunidade. O
objetivo é tornar mais
conhecidos seus
propósitos de promoção
social e conseguir ampliar
o atendimento a famílias.
Algumas iniciativas nesse
sentido já estão em
prática. Uma delas é um
novo trabalho de estímulo
à leitura. Aos sábados,
das 9h às 12h, um carro

estacionado na porta da
entidade oferece uma
variedade de livros para
empréstimo. Qualquer
pessoa pode pegar uma
publicação e devolvê-la
após 15 dias. Os títulos
são os mais variados,
voltados para crianças e
adultos. O interessado
precisa deixar apenas um
número de telefone para
contato.

A entidade também
decidiu aproveitar o fato
de que tem a disposição

duas profissionais de
fonoaudiologia para
ampliar a oferta desse
serviço à comunidade. A
direção da ARS entrou
em contato, via ofício e
por telefone, com três
escolas da região –
‘Oswaldo Justo’,  ’28 de
Fevereiro’ e ‘Martins

Fontes’
para
oferecer
o aten-
dimento
aos a-
lunos
que

necessitarem.

Atenta ao problema da
dengue na cidade, a
instituição está fazendo
sua parte. Além de
observar todos os
cuidados necessários ao
combate do  mosquito
transmissor da doença, a
ARS preparou repelente
natural para passar nas
crianças que frequentam
o reforço escolar. O
produto tambémfica a
dispo-
sição de
outras
pessoas
que per-
mane-
cem no
local. Além disso,
também estão sendo
distribuídas gratuitamente
folhas ou mudas de
citronela, acompanhadas
de receita de repelente.

Fono

Dengue

Novos planos de trabalho para 2010

O programa de reforço
escolar será aprimorado
neste ano. Com o
objetivo de conhecer a
situação dos alunos e
aperfeiçoar o serviço, a
ARS elaborou uma
entrevista que será feita
às famílias das crianças
que frequentam as aulas,
já neste mês de maio. As
perguntas visam
identificar a situação de
saúde, moradia,
comportamento,
preferências de lazer da
criança e até mesmo se
sua documentação está
em dia.
Com esses dados em
mãos, a direção da
entidade pretende tomar

providências para facilitar
o ajustamento ao
aprendizado e melhorar o
desenvolvimento das
crianças.  O questionário
foi elaborado a partir de
observação de equipe da
ARS sobre programas
educacionais que
aproximam o ensino da
realidade dos alunos.
Durante o ano de 2009 a
ARS ofereceu reforço
pedagógico em língua
portuguesa e matemática
a um total de 52 alunos.
As atividades foram
realizadas todos os dias da
semana, no período da
tarde, sob responsa-
bilidade de auxiliar
pedagógica e estagiárias.

Temas de cidadania
envolvendo questões de
respeito ao próximo, ao
patrimônio e ao meio
ambiente foram
ministrados e debatidos
junto com as aulas
didáticas.

As aulas de informática
continuam sendo um dos
maiores atrativos para
crianças e jovens que fre-

quentam a
ARS.
Foram
oferecidos
cursos de
Windows,

Word, Excel, Power Point
e Internet, em seis dias por
semana, com utilização de
sete computadores.  As
aulas tiveram duas horas de
duração e foram ministradas
por voluntários.  No total
do ano foram entregues 54
certificados de frequência
e aproveitamento.

Informática é sucesso
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Durante o
ano de 2009, a ARS aten-
deu, em suas várias frentes
de atuação a 230 pessoas,
entre crianças, adolescentes,
adultos e idosos. Esse
número consta do relatório
de atividades da instituição
que foi apresentado e apro-
vado pelo conselho deliber-
ativo, em reunião realizada
em março, momento em que
também foram aprovadas as
contas do exercício daquele
ano. No relatório constaram
as ações educacionais,
profissionalizantes, sociais,

necessário. O atendimento
psicológico somou 164
seções, e o de fonoaudiolo-
gia 20.

No item da geração de
renda (ação profissionali-
zante), foram efetuadas ven-
das de panos de prato, corte
de retalhos, tapetes, pintu-
ras, bordado e serviços de
manicure.Em 2009, as cri-
anças participaram de aulas
de educação para o trânsito
na CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego), fizer-
am passeio no Horto de São
Vicente, participaram da fes-
ta das creches no Tênis

recreativas e de lazer, psi-
cológicas e fonoaudiológi-
cas, desenvolvidas por 35
pessoas, com destaque para
os voluntários, diretores e
conselheiros.

Na ação educacional o
destaque foi o reforço esco-
lar, concursos de estímulo
aos estudos, atividades só-
cio-culturais e paradidáticas,
como teatro, dobradura,
Hora do Conta, frequência
à biblioteca e oficina do cor-
po (psicologia). Todos os
alunos passaram por teste de
visão, sendo encamihados
para oftalmologista, quando

Clube e da festa de encer-
ramento de ano, na própria
ARS, com espetáculo de
mágica e distribuição de sa-
colinhas de Natal, com rou-
pas, brinquedos, artigos e
higiêne, calçados e doces.

Mandato - A reunião do
conselho também serviu
para ratificar o nome da
vice-presidente, Myrian de
Domênico Rodrigues,
como representante legal
da entidade até dezembro
de 2012, em razão do fa-
lecimento do presidente
José Rodrigues, em fe-
vereiro último.

Relatório aponta atendimento
a 230 pessoas em 2009

A manutenção da
entidade é feita
basicamente por pessoas
e/ou instituições que
‘adotaram’ este
programa de trabalho
cuja base está no
idealismo da promoção
do ser humano. Por sua
vez, a ARS também
desenvolve trabalhos de
manutenção, com espaço
permanente na sede
destinado à venda de
objetos e roupas usadas,
participando de eventos
beneficentes, e inclusive
com a devolução de

parte do ICMS regis-
trado em notas fiscais
sem CPF/CNPJ doadas
à entidade.
A continuidade deste
projeto porém, continua
dependendo da
importante colaboração
dos voluntários, em
forma de trabalho, e de
doações financeiras de
amigos que reconhecem
a importância desta
obra. Ajude a manter
este ideal vivo. Não
deixe de contribuir.
Mantenha contato com a
ARS.

Sequência de programa
depende de apoios

Presidente da ARS com
mandato até 2012, José
Rodrigues faleceu dia 10 de
fevereiro último sem
completar seu trabalho. Seus
projetos ficaram inconclusos
porque eram elaborados um
na sequência de outro. A
atividade não parava nunca.
Ao mesmo tempo em que se
preocupava com o
andamento dos programas
ali desenvolvidos, corria
com questões adminis-
trativas, que controlava
junto com os demais e
incansáveis diretores e
voluntários.
José Rodrigues conduziu a
difícil construção do novo
prédio da entidade, depois
que o original estava com as
fundações comprometidas. O
estresse ficou evidente
naquele período, mas ao

final, era visível também sua
satisfação em ter concluído
o trabalho e que ali ele
enxergava o início de mais
uma etapa produtiva.  Essa
sim era uma das caracterís-
ticas marcantes do ex-presi-
dente: estava sempre pronto
para um novo desafio.
É com esse sentido que a ARS
dará sequência a sua propos-
ta de promover o ser humano,
de criar condições para que
pessoas em desnível econô-
mico encontrem caminhos
para ascender socialmente e
viver com dignidade.
Felizmente, a história está
repleta de casos de obras que
sobrevivem a seus autores, e
a ARS, que embora tenha
uma atuação discreta mas de
ideal ambicioso, está pronta
para  para seguir esses bons
exemplos.

Almoço - Dia 23 tem almoço beneficente
no Clube dos Conferentes (Rua Xavier
Pinheiro, 144), às 13h. O cardápio é de
frango ao molho de laranja, com
acompanhamentos diversos. Convite a
R$ 15,00. Participe!

Aviso

A obra sobrevive ao autor -
o ideal continua vivo


