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‘Coelhinho’  
visita comunidades carentes
Voluntários e instituições filantrópicas distribuirão ovos, barras de chocolate, bombons e até livros às crianças de várias regiões de Bauru

CINTHIA MILANEZ

A Páscoa também é o mo-
mento de ajudar o próximo. 
Em vista disso, voluntários 

individuais e instituições filantró-
picas estão “arregaçando as man-
gas” para garantir a alegria de 
crianças que vivem em diversas 
regiões carentes de Bauru. Ovos, 
barras de chocolate, bombons e, 
até mesmo, livros chegarão às 
mãos dos pequenos.

Este é o caso do Esquadrão 
do Bem, idealizado por Maria 
Inês Faneco. Em 2016, o gru-
po - formado por 15 voluntários 
diretos - garantiu a Páscoa de 
cinco comunidades da cidade. 
Neste ano, o objetivo é passar 
pelos apartamentos do Minha 
Casa Minha Vida (MCVM), no 
Jardim da Grama; pelo Jardim 
Vitória; pelo Parque Jaraguá e 
pelo Jardim Europa.

Para tanto, o Esquadrão do 
Bem precisa angariar doações, 
principalmente, de choco- la-
te e doces em geral. Vale 
até cesta básica. Os itens 
poderão ser entregues até 
o próximo dia 15, na casa 
de Maria Inês, situada 
na rua Vereador Antô-
nio Ferreira de Menezes, 
1-87, na Vila Falcão. O 
telefone é o (14) 99675-
5495. Os donativos serão 
distribuídos nos três finais 
de semana seguintes.

Já a Instituição Toledo de En-
sino (ITE) promove a campanha 
“Doação de BIS”, que começou 
no dia 16 de março e terminará 
em 12 de abril. O intuito é an-
gariar caixas de chocolate para 
distribuí-las a diversas institui-
ções filantrópicas, que ainda não 
foram definidas.

Quem quiser ajudar basta ir até 
a sala 116, no bloco 3 do Núcleo 
de Atividades Complementares 
(NAC). A ITE fica na Praça 9 de 
Julho, 1-51, na Vila Pacífico. O 
telefone é o (14) 2107-5060.

No ano passado, 
Maria Inês Faneco 
entregou caixas de 
chocolate a diversas 
crianças, como 
o pequeno Kauã, 
que chegou a se 
emocionar diante do 
presente
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No ano passado, 
o Esquadrão do 
Bem esteve em 
cinco comunidades 
carentes de Bauru, 
inclusive no Parque 
Jaraguá

Reprodução/Facebook

Na Páscoa do ano 
anterior, o Esquadrão 
do Bem entregou 
chocolate às crianças 
do Parque Jaraguá
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Há quatro anos, a voluntária Tamiris 
Tinti Volcean leva a doçura das pala-
vras às crianças e adolescentes de bai-
xa renda. É o projeto “Brincar de Ler”, 
que ocorre quatro vezes por ano, inclu-
sive, na Páscoa. 

Criada em casa de professores, ela 
viveu cercada por histórias e estranha-
va sempre que ouvia alguém dizer que 
ler não era prazeroso. “Só pude com-
preender esta posição anos mais tarde, 
quando enfrentei o desafio de falar 

uVoluntária leva a doçura das palavras às crianças

 
   nFESTANÇA

O Projeto Crescer, localizado na 
avenida José Vicente Aiello, 8-20, 
no Parque das Nações, organiza uma 
festança de Páscoa para as 150 crian-
ças que atende. O evento ocorrerá no 
próximo dia 13, durante o dia inteiro. 
Duas voluntárias garantirão doces e 
ovos de chocolate, mas as doações 
ainda são bem-vindas. Para tanto, bas-
ta entrar em contato através do telefo-
ne (14) 3214-4769.

O Projeto Formiguinha, situado na 
rua Flávio Antônio Gonçalves, 1-85, 
na Pousada da Esperança 2, também 
prepara festa para a garotada. Nos dias 
20 e 26 de abril, universitários da USC 
e da Unesp levarão guloseimas e brin-
cadeiras para as 50 crianças atendidas 
pela entidade. Quem quiser ajudar 
deve ligar para o (14) 99156-0889.

sobre leitura para uma sala lotada de 
olhos cansados”, narra.

Em 2011, Tamiris decidiu realizar 
um trabalho voluntário, ao ministrar 
aulas de gramática e literatura em um 
cursinho comunitário da Universida-
de de São Paulo (USP), em Ribeirão 
Preto. Nesta época, a então professo-
ra tentava convencer os estudantes so-
bre a importância de se ler um livro na 
íntegra.

Após alguns anos, Tamiris deixou 
de ministrar aulas no cursinho e, ainda 
assim, este incômodo a perseguia. O 
projeto surgiu, então, como alternativa 
para modificar a perspectiva das crian-
ças e dos adolescentes sobre a leitura. 
“Muito mais que incentivo, buscamos 
promover um encontro que as tornem 
apaixonadas pelas letras”, acrescenta. 

Geralmente, a voluntária trabalha com 
as crianças do Jardim Niceia e do Pro-
jeto Formiguinha. Tudo depende de 
quantos livros consegue arrecadar por 
meio das doações. A intenção é fazer a 
entrega nos dois locais, desde que haja 
número suficiente de exemplares.

Quem quiser ajudar basta doar qual-
quer livro de conteúdo infantil e in-
fanto-juvenil, dentro da faixa etária de 
5 a 14 anos. Todos os títulos passam 
por uma triagem, para que não seja 
entregue nenhum conteúdo de cunho 
machista, homofóbico, racista e que 
incentive qualquer exclusão ou pre-
conceito.

Inclusive, Tamiris se propõe a bus-
car os exemplares onde estiverem. O 
telefone para contato é o (16) 98131-
2665.

Fotos: Arquivo Pessoal

O nome do projeto, “Brincar de Ler”, foi 
inspirado na obra pedagógica de Rubem 
Alves, o qual insiste na importância no 
brincar durante o desenvolvimento da criança

Além do kit de livros, o qual é entregue em 
forma de presente, com três exemplares, 
cada criança recebe também um ovo de 
Páscoa

Tamiris Tinti Volcean 
levou a doçura das 
palavras às crianças 
de Agudos

O projeto “Brincar de Ler” é uma iniciativa 
pessoal e voluntária desenvolvida para 
aproximar os livros do cotidiano de 
crianças e adolescentes de baixa renda

   SOLIDARIEDADE
Voluntários individuais e instituições filantrópicas estão 
‘arregaçando as mangas’ para garantir a Páscoa das 
crianças que vivem em diversas regiões carentes de Bauru


