
‘’A educação social ao revelar o novo, não impõe, e sim propõe a descoberta e a busca. A 
continuidade nessa busca é sempre do outro. Nosso lugar é contribuir para que a educação 
promova a autonomia das pessoas.’’

APRESENTA:
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Carta do Diretor

Fomos agraciados, no final de 2015, com a liberação, pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), dos recursos do imposto de renda destinados para o Crami. Foi uma alegria para nós, especialmente porque 

um projeto arrojado como o Crami Cultural foi escrito em 15 dias pela equipe técnica de funcionários de nossa instituição. 

Passados os quase dois meses de projeto, a alegria se multiplicou, pois conseguimos cumprir todo cronograma e, mais 

importante, temos visto os resultados desta iniciativa. 

Alguns pontos merecem destaque:

- Equipe de funcionários unida em busca do melhor resultado e cumprimento da programação;

- Desafios durante os passeios surgiram, como já esperávamos, mas foram contornados com habilidade e competência 

pela equipe técnica; 

- Aumento do vínculo entre o Crami e as famílias, o que resulta numa maior adesão às propostas do Crami no rompimento 

do ciclo da violência doméstica;

- Ampliação do repertório cultural dos participantes do projeto.

Esses são só alguns apontamentos dos benefícios do Crami Cultural. Com o tempo, certamente aparecerão outros. 

Acompanhar projetos como esse nos motiva a continuar nosso trabalho em busca de famílias mais harmônicas, 

autônomas, que mesmo diante das dificuldades do dia a dia possam superar os problemas e promover para crianças e 

adolescentes uma educação que os tornem adultos autoconfiantes, resilientes, justos, equilibrados e preocupados em 

construir um mundo mais justo e pacífico.

Ainda queremos agradecer as empresas e pessoas físicas que destinaram o imposto de renda para o Crami e tornaram o 

projeto viável: Unimed Campinas, Mogiana Alimentos, Giane Alves, José Tadeu Seganti Santomauro, Luís Norberto 

Pascoal, Paulo Roberto Antunes De Godoy, Ronaldo Fontes Cintra e Sergio Benedito Ferrara.

Nas próximas páginas, você pode conferir um pouco do que foi o Projeto Crami Cultural, bem como as percepções 

daqueles que estiveram em contato com as famílias e adolescentes contemplados. Registrar esse momento é importante 

não só para a instituição, como para as famílias, os doadores e a sociedade como um todo.

Boa leitura!

Carlos A. Briganti

Presidente- Voluntário
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Coordenação e Equipe de Apoio 

Coordenação Geral:  
Suely Martins Guirado

Equipe Responsável pela Elaboração e Execução: 

Alessandra Saldanha (Assistente Social)

Elaine Patrícia Lisboa Nogueira (Assistente Social)

Fernanda Furlan Grandi Dias (Psicóloga)

Paulo Roberto Marciano da Silva (Educador Social)

Camila Leal Farias Tolle (Redação e Revisão)

 

Equipe de Apoio Técnico:

Alcione Pereira Milanez - Assistente Social

Aline Lima Aoki Carvalho - Psicóloga

Aloisio de Souza Santos - Motorista 

Ana Paula Miranda - Assistente Social

Bruna Belusse Demonico - Psicóloga

Cristiane Regina Vidolin - Psicóloga

Daniela Watanabe - Psicóloga

Eliane Solovijovas Guissi - Assistente Social

Luis Fernando de Lima - Motorista 

Fabiana Belintani - Psicóloga

Lucinéia Rodrigues Monteiro - Assistente Social

Maria Aparecida Alves Pereira - Aux. de Serviços Gerais

Melina Verones Fernandes de Andrade - Psicóloga

Simone Aparecida de Carvalho - Assistente Social

Raquel Gebra Ferraz - Administrativo

Renato Kiyoshi Oki - Motorista 

Sidnéia Solange Zambeli Carreiro - Assistente Social

Tatiane Soares dos Santos - Assistente Social

Vanessa Aparecida Mathias Bellini - Psicóloga 
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Um olhar psicossocial para
o Projeto Crami Cultural

Através da realização desse projeto, notamos que a participação dos adolescentes e das famílias envolvidas extrapolou 
as expectativas tanto da equipe técnica, coordenação e diretoria da instituição, quanto dos participantes em relação aos 
objetivos iniciais propostos pelo Projeto.
O projeto Crami Cultural trabalhou com questões sociais e culturais e favoreceu a vinculação dos assistidos com este 
serviço. Devido à quantidade de atividades ofertadas e atendimentos agendados, os participantes passaram a 
frequentar e estar mais presentes na instituição, propiciando o estreitamento na relação entre eles e o CRAMI. Além 
disso, após o projeto, temos observado que, principalmente para os adolescentes, a instituição tornou-se ponto de 
referência e de encontro para passeios e atividades de lazer combinados por eles próprios.
Isso tem facilitado a atuação das equipes junto às famílias, uma vez que os resultados do trabalho são mais satisfatórios 
quando estão em concordância com o desejo da família.
A equipe que idealizou o projeto, bem como sua coordenação, esteve aberta a novas ideias e isso contribuiu para que o 
trabalho fluísse de forma satisfatória e inovadora.
Após o encerramento do Crami Cultural, a equipe técnica avaliou que nunca imaginaria que o trabalho obtivesse a 
dimensão que adquiriu e com alto grau de qualidade. A equipe e a diretoria ponderou que projetos como este revitalizam 
e aperfeiçoam o trabalho do CRAMI.

Alessandra Saldanha
Elaine Patrícia

 Fernanda Furlan
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Uma contribuição para o saber da 
Educação Social

É com grande gratidão e satisfação que construímos esse material, a fim de colaborar na reflexão e estudos 

metodológicos, práticos e teóricos acerca do saber da educação social.

O trabalho de educação social na instituição tem o objetivo de proporcionar um espaço de convivência, acolhimento e 

troca de experiências entre os adolescentes, jovens e famílias, utilizando linguagens diversas e, dessa forma, colaborar 

na construção de projetos de vida.  

Entendemos que a cultura, a arte e o lazer é um direito imprescindível na vida de todas as pessoas. Por isso, optamos por 

um projeto no campo das expressões culturais. Foi uma experiência inédita para nós que nunca havíamos desenvolvido 

um projeto deste porte e principalmente para eles, uma vez que nunca tiveram oportunidade de estar nos espaços 

culturais selecionados para o projeto Crami Cultural.

Conhecer de forma significativa os adolescentes e as famílias nos garante melhores métodos e possibilidades em nossa 

atuação. Também nos ajuda a pensar nas relações sociais nas quais estão inseridos, buscando contribuir para que 

encontrem seu lugar na sociedade e percebam suas verdades, emoções e sentimentos. O projeto Crami Cultural 

proporcionou uma convivência intensa devido ao curto período de execução, o que possibilitou esse maior contato e 

conhecimento das famílias.

O Projeto Crami Cultural foi desafiador, assim como é o dia a dia da educação social, afinal as relações humanas são um 

desafio por si só. Quando adentramos o universo das violações sociais, esse desafio é ainda maior e, por isso, é preciso se 

abrir a outras perspectivas e possibilidades e saber lidar com as adversidades. Nesse sentido, a educação social é 

fundamental, pois traz novos métodos e, de forma leve, por vezes, lúdica, possibilitando que as pessoas se transformem, 

se abrindo para o novo. Para isso acontecer, somente a prática cotidiana, uma vez que as relações precisam de tempo 

para serem construídas.  

A educação social ao revelar o novo, não impõe, e sim propõe a descoberta e a busca. A continuidade nessa busca é 

sempre do outro. Nosso lugar é contribuir para que a educação promova a autonomia das pessoas. A intensidade do 

Projeto Cultural nos revelou um novo conhecimento, uma nova metodologia e esperamos, assim, ter lançado luz no 

campo do saber da educação social.

Paulo Roberto Marciano da Silva

Educador Social
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Objetivo do Projeto

Principais metodologias do Projeto

Resumo do Projeto

Ampliar o acesso dos grupos de educação social a espaços culturais e, dessa forma, qualificar a 

convivência familiar e comunitária dos adolescentes e famílias, bem como resgatar sua identidade, seu 

direito a fazer escolhas e favorecer o respeito à diversidade de expressão cultural.

O CRAMI, em 2014, iniciou as atividades de Educação Social com o intuito de qualificar o atendimento e de aproximar-se das 

famílias referenciadas ao Serviço PAEFI (Programa de Atenção Especializado em Famílias e Indivíduos).

O trabalho desenvolvido, desde então, dentro da proposta de Educação Social proporcionou um avanço significativo no que 

diz respeito à qualidade dos atendimentos ofertados, bem como no processo de vinculação dos usuários ao serviço. Esta 

melhor vinculação ao acompanhamento ocorreu através das metodologias aplicadas às atividades coletivas/grupais. 

Entendemos que o projeto Crami Cultural foi uma extensão de tais atividades, buscando qualificar a convivência familiar e 

comunitária dos adolescentes e famílias, resgatar sua identidade, seu direito a fazer escolhas e favorecer o respeito a 

diversidade de expressão cultural. 

O projeto contemplou grande parte das famílias atendidas pelo CRAMI no Programa PAEFI, oriundas de todas as regiões de 

Campinas.

 •  Realizar visitas a espaços culturais no estado de São Paulo, previamente agendados;

• Desenvolver oficinas de educação social nas diversas linguagens culturais e artísticas (adolescentes, famílias e 

comunidade);

•  Produzir documentário e publicação de registro de todas as visitas aos espaços culturais.

9
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Adolescentes

Os ado lescentes  cur t i ram bastante  o 

passeio de barco pelo rio Tietê. Foi um 

m o m e n t o  d e  m u i t a  d e s c o n t r a ç ã o , 

descober tas  e  re f lexão  sobre  o  meio 

ambiente. Muito deles passearam de barco pela 

primeira vez.

Ansiedade e empolgação traduziram o passeio 

de abertura do projeto.

04 de Novembro de 2015

Barra Bonita

11

"Ainda bem que minha mãe me acordou" 

Vitor, 15 anos.

"Quase não dormi"

Caio, 15 anos.

“Nem sabia que existia um Tietê limpo” 

Paulo, 15 anos.

“ A primeira vez que andei de barco, 

muito bom!”

Marcos, 14 anos.



                Famílias

Trem Maria Fumaça

06 de Novembro de 2015

12

O passeio, ocorrido no dia 06/11,  foi uma volta ao passado, num tempo em que o 

modo como nos locomovíamos era mais tranquilo, sem a correria do dia a dia. Foi 

uma oportunidade para as famílias refletirem sobre como era a vida no passado e 

como é hoje, além de curtir a paisagem.

As crianças adoraram o passeio! Foi um dia diferente e de muito contato com a 

natureza. “Gostei muito do passeio. Não conseguiria conhecer a Maria Fumaça se 

não fosse o Crami. Estou ansiosa pelos próximos”. Stefany, 15 anos.



SantosSantos
Um dia para conhecer o mar. O grupo de 

adolescentes que foi para Santos pôde conhecer 

u m  p o u c o  d a  c i d a d e  e  a p r o v e i t a r  u m 

dia diferente. 

A programação foi: passeio de bonde funicular, 

Aquário de Santos e um lanche na praia. 

13

Adolescentes
10 de Novembro de 2015

“Gente do céu, que mar imenso!”

Carol, 13 anos.

 Marcos, 14 anos.

“Nem vi o tempo passar”
Vitoria.

“Daqui de cima posso ver a cidade toda” 

Anderson 15 anos.

“Nunca vi um pingüim de verdade” 



Parque da Mônica
As crianças curtiram muito o passeio no Parque da Mônica. O 

espaço oferece 20 atrações, o que proporcionou às crianças 

muitas formas diferentes de brincar.

1014

                Famílias
12 de Novembro de 2015



Catavento Cultural

Adolescentes
17 de Novembro de 2015

Os adolescentes que estiveram no Catavento Cultural foram 

bombardeados por conhecimento. Foi uma oportunidade de 

vivenciar na prática muito do conteúdo aprendido na escola 

e, mais importante, uma forma de aprender brincando.

‘’Eu gostei das salas, dos jogos, das exposições, nossa ... de muita coisa ... 

Yasmim, 15 anos’’

‘’Gostei mais da hora do jogo’’  

Carolina, 13 anos 

‘’É gigante, tem muita coisa aqui!!’’ 

Vitor Senna, 13 anos 

‘’Eu achei diferente, não estou acostumada com isso tudo.’’  

Rafaela, 19 anos

‘’Aquela foto que tirei com a Bita foi massa!’’ 

 Larissa, 16 anos
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PETZOO

A visita ao Pet Zoo foi muito divertida para as 

crianças e foi um dia de muitas descobertas! 

As crianças puderam ordenhar a vaca, andar 

a cavalo, passear de charrete, alimentar e 

acar iciar os animais,  e muito mais! 

"Os bichinhos são lindos! Quero levar para casa."

"Lugar lindo para as crianças terem contato com a natureza e os bichinhos."

                Famílias
18 de Novembro de 2015
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Teatro Commune 

Um dia dedicado à expressão corporal, de sentimentos e  

de conhecer como funciona um teatro.

Adolescentes
24 de Novembro de 2015
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Museu da 
Língua Portuguesa
e Pinacoteca
Os adolescentes respiraram muita 

cultura na viagem para São Paulo.

F o i  u m a  a t i v i d a d e  c h e i a  d e 

aprendizados e descober tas. No 

museu, 4.333,62 m² distribuídos em 

três andares com muita história da 

língua portuguesa, filmes e muita 

interatividade com o visitante. Na 

P i n a c o t e c a ,  o s  a d o l e s c e n t e s 

conheceram o museu de arte mais 

antigo da cidade de São Paulo.

“Há diversas palavras africanas que usamos em nossa Lingua portuguesa.” Gabriele, 15 anos

“Isso aqui é muito diferente do que vivo.” Anderson Ryan, 15 anos 

“Eu queria ver o que mais tinha naquele lugar.” Vitor, 13 anos

“Consegui estar em silêncio comigo.” Larissa, 16 anos

“Gostei do RAP que escutei.” João Ricardo, 17 anos

Adolescentes
27 de Novembro de 2015
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Zoológico de Americana

As famílias que participaram do passeio tiveram um dia 
especial, em contato com os animais do zoológico de 
Americana. O passeio proporcionou conhecimentos sobre 
educação ambiental e a importância de tratar bem os 
animais.

                Famílias
1 de Dezembro de 2015

19



Museu do Futebol
Os adolescentes mergulharam na história do futebol e puderam conhecer 

mais uma das atrações da cidade mais populosa do Brasil. Para fechar o 

passeio, um piquenique.

Adolescentes
04 de Dezembro de 2015

1020

“Nossa... olha esse gramado, assim fica fácil jogar.” João Ricardo, 17 anos

“Apesar de não assitir muito futebol, gostei de conhecer esse lugar.” Gabi, 14 anos

“Tem um monte de coisa nova aqui.” Vitor 15 anos

“Eu sou corinthiana, mas não brigo por conta de futebol!!” Rafaela, 17 anos



Oficina de Grafite  
Muro da Instituição

Os adolescentes participantes do Projeto Crami Cultural reproduziram, 

utilizando o Grafite, o desenho que virou símbolo do projeto e que foi resultado das 

oficinas culturais. Eles deixaram suas marcas desse processo registradas no muro.

09 de Dezembro

21



Adolescentes
10 de Dezembro de 2015

Festa Cultural

O objetivo foi promover uma confraternização entre os grupos de educação 

social e um dia de lazer, que contou com a apresentação do grupo de rap 

“Função Original”,  churrasco, futebol e piscina. Também foi uma 

oportunidade de realizar uma oficina de Grafite com os adolescentes.
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Oficinas
Realizadas

Espaço de construção e troca de conhecimentos, 
que favorecem a criação de vínculos, os quais 
promovem interação e reflexão acerca das 
experiência de vida dos participantes.
As oficinas possibilitam a troca de saberes entre 
educando e educador de forma dialética.

23

Rap do Crami 

Nunca mudou nem nunca mudará
Chegamos no Crami e já vamos estudar
Chama lá o Paulinho que ele vai ajudar

Pode pá, pode pá o Crami vai estralar

Crami Cultural que projeto legal
Visitas e passeios ontem foi teatral

São Paulo Catavento, esse foi o momento
Da atividade mostrando talento

Em Barra Bonita, vamos tulmutuar
Na praia de Santos nos vamos mergulhar

Pode pá, pode pá o Crami vai estralar
pode pá, pode pá o rap vai estralar!



CRAMI COMUNIDADE:
Brincadeira de Rua

‘’Esse dia foi muito importante em nossa comunidade.’’

‘’Um dia muito especial para as crianças e adolescentes dos diversos bairros.’’

‘’Foi um dia muito divertido, tiveram diversas brincadeiras.’’

‘’Essa data foi a forma mais pura de homenagear a vida das crianças.’’

‘’A brincadeira com as crianças ajudou a desenvolver as habilidades delas de forma natural. Ela 
passa a reconstruir e reinventar as coisas.’’

‘’Recordo-me das crianças dizendo como foi legal aquele dia. Queremos mais!!’’

‘’Em nome de todos da Vila Brandina, agradecemos ao CRAMI por trazer alegria, liberdade, respeito, 
carinho.’’

‘’Agradecemos esse lindo trabalho com a comunidade. Está de parabéns!!!’’

Contação de histórias, amarelinha, peteca, corda, construção de pipa, pião, algodão doce, pipoca… essas foram algumas 

atrações do evento “Brincadeira de Rua” que atraiu as famílias atendidas pelo Crami e a comunidade na manhã da sexta-

feira, 11/12/15. Foi um momento de resgate das brincadeiras antigas, integração entre as famílias e de reflexão com a 

atividade de grafite que perguntava aos participantes “Qual é o seu sonho?”.

O evento surgiu como uma forma de incluir a comunidade da Vila Brandina no projeto Crami Cultural e, dessa forma, 

qualificar a convivência familiar e comunitária dos usuários, resgatar sua identidade, seu direito a fazer escolhas e favorecer 

o respeito à diversidade de expressão cultural. 
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Pontos de Cultura Visitados
Estação Cultura & 
Casa de Cultura Tainã

Um passeio pela Estação Cultura para conhecer a 

história da cidade onde vivemos e as opções de lazer. 

Esse foi um dos passeios ocorridos na manhã do dia 

14/12/15. A visita foi monitorada pela coordenação do 

espaço, trazendo as diversidades deste lugar, sua 

proposta e agendas culturais. 

No mesmo dia, ocorreu uma oficina com voluntários do 

Grupo Função Original sobre Produção Musical, com a 

gravação de uma música construída nas oficinas de 

educação social do Projeto Crami Cultural.

O período da tarde foi recheado de cultura Afro-

brasileira com a visita ao espaço da Casa de Cultura 

Tainã. Foi uma experiência inédita de contato com 

instrumentos musicais africanos, ideologias, etnias, 

reflexões sobre música e muito mais...

Depoimentos:

Eu sei tocar violão, gostei muito! ( David, 14 anos)

Eu posso vir para participar destas atividades? ( Vitor, 13 anos)

Eu adorei a música que construímos juntos. ( Rafaela, 19 anos)

Nossa, achei fantástico essa oficina de música. 

( Gabi, 14 anos ) 25



Fazenda Roseira 

O projeto Crami Cultural encerrou as atividades do ano de 2015 com os 

adolescentes no espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira em Campinas. 

Um lugar de resistência, militância e cultura Afro-brasileira histórica na cidade. 

Trechos da história deste Brasil foram vividos neste lugar.

A energia UBUNTU que significa “Sou porque somos” é sentida realmente de 

pertinho por todos que cuidam deste lugar.

No período da tarde, um momento para olhar para tudo que este projeto 

proporcionou, avaliar tudo que foi vivido e recordar os melhores momentos.

O educador social, Paulo Silva, finalizou o Crami Cultural com as seguintes 

palavras para os adolescentes: “O resultado das experiências deste projeto é 

algo que conseguimos enxergar no rosto de vocês, aqui todos merecem o 

melhor, todos merecem oportunidades e vivências significativas na vida. 

Tentamos neste projeto oferecer um pouco de um direito humano fundamental 

na sociedade e na vida de cada um de vocês... Tudo é válido para crescermos 

como pessoas, todos têm direito de sonhar e acreditar no melhor do dia 

seguinte... Obrigado a vocês por nos darem essa oportunidade de conviver e 

compartilhar um pouco com a vida de cada um !!! Ubuntu!!”

15 de Dezembro de 2015

Depoimentos

Foi inesquecível tudo isso! ( João Ricardo, 16 anos)

Quando vamos voltar a fazer novamente? ( Vitor Tessari, 14 anos)

No começo não entendi este lugar, mas a dona é tão boazinha. ( Marcela, 14 anos)

Vou ficar com saudades de vocês!! ( Rafaela, 19 anos)1026



Impressões e Percepções
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Os resultados deste envolvimento foram intensos, constantes e variáveis na medida em que adolescentes e 
famílias foram se vinculando no decorrer do Crami Cultural.
O projeto consistiu em ampliar o repertório cultural dos usuários, fortalecer sua identidade cultural e social e 
mostrar espaços de manifestação disponíveis no território onde residem.
A partir destas vivências culturais, novas percepções foram sendo adquiridas pelos participantes e pela equipe do 
Crami.
  
•A disseminação do conhecimento apreendido nos espaços culturais na sua comunidade.
•Tem sido um parâmetro de estudo teórico e prático na aproximação com o público adolescente.
•Intercâmbio entre os bairros e articulação de atividades culturais em conjunto, dando oportunidade para a 
construção de vínculos afetivos entre grupos de regiões diferentes da cidade de Campinas.
•Maior aproximação e confiança com a equipe da instituição.
•Clareza das demandas voltadas às questões familiares e assuntos pertinentes ao desenvolvimento do 
adolescente (desabafos, inquietações, sentimentos, comportamentos em situações adversas).
•Autonomia na criação de grupos nas redes sociais pelos adolescentes envolvidos no projeto de educação social na 
instituição.
•Aproximação da equipe como um todo na rotina dos adolescentes.
•Possibilidades de reflexão nos acontecimentos da vida trazidos pelos próprios adolescentes e famílias.
•Apresentação de temáticas de interesse trazidas pelos próprios envolvidos.
•Estudos e possibilidades de intervenção metodológica participativa e criativa nos grupos de educação social.



Depoimento do Arte-Educador

Participar do projeto CRAMI Cultural proporcionou-me a oportunidade de conhecer jovens com histórias incríveis e 
comoventes, que me tocaram de forma a criar um carinho especial por cada um. 
O projeto possibilitou que os jovens percebessem que há muito mais no mundo para ser visto, ser descoberto, ser 
aproveitado. Como não se lembrar do dia do grafite onde eles se permitiram envolver, ou quando escreveram o RAP 
do CRAMI? Momentos como esses nos marcam e nos emocionam. E o que dizer quando a música foi gravada?
Esse projeto também deu oportunidade de nos aproximarmos desses garotos e garotas e vê-los conhecerem mais 
sobre a cultura de nossa nação e, assim, acredito que se conheceram mais, nos levando juntos nessa jornada. A 
cada descoberta deles era igualmente uma descoberta para nós, sejam arte - educadores, Psicólogos ou 
Assistentes sociais. Esse projeto nos fez trilhar um caminho juntos. Acredito que não fomos nós que direcionamos 
esses jovens e sim eles que o fizeram, eles que nos permitiram estar com eles.
Agradeço a cada um desses jovens por terem me dado a honra de suas presenças e por terem me ensinado tanta 
coisa. Agradeço à toda equipe do CRAMI que me acolheu com tanto carinho sem o qual essa experiência tão 
especial não teria sido possível. 
Gostaria de pedir desculpas a todos; tanto aos jovens quanto à equipe. Roubei para mim um pouquinho de vocês. 
Sorrisos, abraços, carinho, acolhimento, companheirismo, alegria. Essas são relíquias que guardarei como 
lembrança de cada um de vocês.

Guilherme Rafael.
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Participar de um projeto pioneiro 
em Campinas que devolve a esses 
adolescentes o direito ao acesso a 
cultura foi muito especial.
Pude ver o brilho nos olhos quando 
e l e s  s e  e n c o n t r a m  c o m  o 
desconhecido; ouvir a palavra em 
e x c l a m a ç ã o  r o m p e n d o  e 
ampliando a visão de mundo; 
perceber o nascer de perguntas 
sobre assuntos nunca antes 
pensados; sonhos brotando em 
olhares; ver a transformação 
acontecer  quando todos  os 
sentidos estão aguçados em busca 
do novo, da descoberta!
Educação que transforma e não 
coloniza, foi isso que vi e vivi com 
esse projeto. Com cer teza a 
transformação não aconteceu 
somente com esses adolescentes!

Thais Mello

Depoimento 
da Educadora



Agradecimentos aos Voluntários
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Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, tem muitos desafios, sendo um deles a existência de pessoas 

que possam usar suas habilidades e conhecimentos em diversos tipos de tarefas numa ONG. Muitas vezes os voluntários 

vêm preencher essas lacunas. Na realização do Crami Cultural não foi diferente. Por isso, gostaríamos muito de 

agradecer aqueles que destinaram seu tempo para nossas famílias e grupo de adolescentes em nossos passeios. Sem os 

voluntários não conseguiríamos ter obtido o sucesso do Crami Cultural.

· Amanda Aquino (Estagiária de Psicologia Jurídica)

· Beatriz Trevisan (Arte-educadora)

· Dalva Moreira Franco dos Santos

· Guilherme Rafael Gonçalves (Arte-educador) 

· Israel Machado (Capoeira)

· Karyna Helena Campos (Moradora comunidade Vila Brandina)

·  Lidiane Leite - “Palhaça Raxoxe”

· Lúcia Helena Moron - “Palhaça Confete”

· Marilúcia Paschoalino Vieira (Psicóloga)

· Michelle Santana -  “Palhaça Jujuba”

· Mirtes Iglesias  - “Palhaça Mimi”

· Rosangela Oliveira Sant’ Ana -  “Palhaça Pipoca”

· Suzana Sefora  - “Palhaça Caçarola”

· Sebastião Vitor Rosa (Representante da Associação de Bairro da Vila Brandina)



Realização

Prestadores de Serviço

CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância.

CMDCA CAMPINAS – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

·Navegação Fluvial Rio Tietê

·Associação Brasileira de Preservação Rodoviária (Trem Maria Fumaça)

·Aquários Municipal de Santos 

·Monte Serrat – Bonde Funicular de Santos 

·Parque da Monica – SP

·Organização Social CATAVENTO cultural e educacional – SP

·Commune Coletivo Teatral – SP

·Mini Fazenda Petzoo

·Secretaria de Cultura – Museu da Língua Portuguesa

·Pinacoteca do Estado de São Paulo 

·Parque Ecológico Municipal de Americana 

·Museu do Futebol

·Chácara da Dalva (Hortolândia)  

·Estação Cultura 

·Casa de Cultura Tainã

·Casa de Cultura Fazenda Roseira

·Lira bus (Transporte) 

·Empório Cambui (Alimentação) 

·Brumas Camisetas

·Arte Esporte (Uniforme) 

·Link Promocional ( Kit Excursão)

·Júlio César Monteiro (Criação - Arte final)
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Thaís Mello Ferreira

Renan Caio Cegatto

Guilherme Rafael Gonçalves

Almir da Silva Pinheiro

Alvin Stahl Neto

Henrique Alves Barreto

Patrocinadores e Doadores do IR
Unimed Campinas, Mogiana Alimentos, Giane Alves, José Tadeu Seganti Santomauro, Luis Norberto Pascoal, 

Paulo Roberto Antunes de Godoy, Ronaldo Fontes Cintra e Sérgio Benedito Ferrara.

Educadores Contratados 

Parcerias

Pontos de Cultura de Campinas
Secretaria de Cultura

Fotografia 
· Henrique Alves Barreto (Damaloka Films)

· Thais Mello Ferreira

· Guilherme Rafael Gonçalves

· Camila Leal Farias Tolle

· Alvin Stahl Neto



‘‘Cultura não é o que entra 

 pelos olhos e ouvidos,

 mas o que modifica o jeito 

 de olhar e ouvir’’

Júlio Paes
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19 3251-1234
/cramicampinas

crami@cramicampinas.org.br
www.cramicampinas.org.br


