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Fundação Raízen promove a 6ª edição do Projeto Educar na Praça, em Dois Córregos

Clique aqui para ver a notícia no site
Em parceria com diversas instituições, a entidade oferecerá à comunidade um dia repleto de atividades voltadas ao lazer, à cidadania e à
educação
Na próxima sexta-feira, 11 de outubro, a Fundação Raízen promoverá a 6ª edição do Projeto Educar na Praça, em Dois Córregos. Na ocasião,
serão oferecidas atividades gratuitas para toda a população, tendo destaque para cuidados com a saúde, pele e corpo, corte de cabelo,
orientações profissionais e jurídicas, oficinas lúdicas e distribuição de pipoca e algodão doce.
O projeto, que será realizado no Centro de Eventos da cidade, tem como objetivo levar cultura, diversão, aprendizado e lazer à população local.
De acordo com Cristiane Lopes, responsável pelo Núcleo Dois Córregos da Fundação Raízen, trata-se de uma oportunidade para trocar
experiências e exercitar a cidadania. “Buscamos desenvolver ações que despertem em todos os públicos o interesse por temas como
educação, respeito, diversidade e empatia. E temos certeza de que essa edição do Educar na Praça será um sucesso”, afirma.
A iniciativa contará com o apoio da OAB de Dois Córregos, da ONG SOS Assistência Animal, do Departamento Municipal de Meio Ambiente, do
Centro de Referência da Assistência Social (Cras), do Conselho Tutelar, do Departamento Municipal de Esportes, do Instituto Bezerra de
Menezes (Ibem), do Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico (Hospital Amaral Carvalho de Jau), do Centro de Formação Profissional
Silvia de Pádua, do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), do Departamento Municipal de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I).
Serviço:
Data: 11 de outubro
Horário: das 9 às 15h
Local: Centro de Eventos
Endereço: Avenida Heucy Bueno Faulin, s/n – Jardim Marina - Dois Córregos (SP)

