




















   

 A Caravana Cravos e Rosas 
   

A Caravana Cravos e Rosas: Unidos pelo Fim da Violência contra a 

Mulher, é um projeto desenvolvido pela  Secretaria de Políticas 

para as Mulheres e o Governo do Estado da Bahia e faz parte do 

conjunto de ações que o Governo vem realizando com relação ao                  

enfrentamento da violência contra as mulheres no estado, que 

tem foco na proteção às mulheres vítimas de violência, mas      

também na conscientização dos homens e da sociedade, sobretu-

do, por meio da educação, do respeito e do engajamento da     

família. Esta foi a primeira edição da Caravana e contou com a 

parceria do Instituto Avon e o apoio da ONU Mulheres e do CDDM 

- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres de      

Camaçari.  

O evento foi dividido em temáticas e levou para a população local 

ações e atividades como: intervenções culturais, a apresentação 

de uma roda de samba com artistas locais e do grupo de capoeira      

Engenho; oficinas de gênero e violência contra a mulher; testagem 

de HIV/Sífilis e exposição de artesanato de artistas do Centro de    

Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). A Associação Paulo 

Tonucci foi representada por sua Diretora, Sony Sol e pelas              

colaboradoras: Lila Cavalcante e Baja Carvalho. O Evento aconteceu na Escola Municipal Luiz Rogério na Gleba C, 

contou com representações de várias organizações e moradores de Camaçari.  

Eventos deste porte são necessários, pois apesar da Lei Maria da Penha ser um instrumento jurídico, resultado 

da luta das mulheres, estas ainda são vitimadas por agressores que fazem parte de sua relação de convivência.  A 

violência não é somente física ou verbal: trata-se de Violência Patrimonial, Violência Moral, Violência Sexual e 

Violência Psicológica. As mulheres precisam entender que não é escondendo os fatos que se tornarão livres e, 

sim denunciando para que providencias sejam tomadas e os agressores punidos.  
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 Reunião dos sócios  

Na reunião ordinária realizada no dia 04 de outubro, o conjunto de sócios decidiu por aplicar os recursos que    

fazem parte do Fundo formado pelas contribuições mensais dos mesmos. Os recursos deverão ser, integralmente, 

utilizados para apoiar os projetos/ações/atividades desenvolvidos pela Associação Paulo Tonucci que estejam   

concernentes aos objetivos e missão institucionais. A prestação de contas deverá ser apresentada e constando no 

balancete, como sempre acontece, nas reuniões e assembleias para o conjunto dos sócios.  

A equipe executiva agradece aos sócios a confiança e 

também a liberação dos recursos do Fundo que muito 

ajudará a fortalecer as ações em curso.  

Sendo parte dos sócios antigos colaboradores e        

incentivadores da Associação Paulo Tonucci,              

reproduzimos aqui a fala de uma sócia:   

“A melhor idade. Envelhecer é uma dadiva que deve ser 

encarada não como uma perda de habilidades, mas 

como uma oportunidade para transmitir os                

conhecimentos adquiridos ao longo da vida”.   

Autor desconhecido.  

  

 

Reunião das escolas comunitárias 

 

O Coletivo das Escolas Comunitárias de Camaçari, formada por 10 Entidades, está em permanente diálogo com os 

órgãos públicos para fazer garantir a publicação do Edital de Credenciamento, instrumento que possibilita a       

assinatura dos contratos de prestação de serviços educacionais pelas Escolas, conforme vem acontecendo nos últi-

mos anos.  Foram solicitadas posições do Secretário de Educação, Prefeito e técnicos da SEDUC, mas, até o        

momento, o Edital não foi publicado. O coletivo das escolas 

comunitárias continua mobilizado no sentido de garantir a 

continuidade do atendimento para cerca de 1.200 crianças, 

creche-escola infantil, atendidas nos mais diversos bairros de 

Camaçari. Esperamos que a Prefeitura mantenha seu         

compromisso de credenciar as escolas cujos os resultados no 

âmbito da educação infantil são reconhecidos por todos:    

técnicos, governos, famílias, moradores dos bairros onde    

atuam e, sobretudo, pelas crianças que relutam em sair das 

escolas ao finalizarem o ciclo da educação infantil.  

EDIÇÃO 13 -  PG 02  



 3 

EDIÇÃO 13 -  PG 03 

Mostra pedagógica 

Intitulada de “Conhecer e Descobrir Caminhando por Camaçari”, a 

Mostra Pedagógica 2016, realizada na Escola Infantil APITO no último 

dia 27 de setembro, envolveu educandos, educadores e funcionários 

nos estudos e pesquisas sobre o município de Camaçari no decorrer 

do ano letivo, oportunizando maior conhecimento e aprofundamento 

dos aspectos históricos, ambientais, sociais e culturais por meio de 

vivências lúdicas e pedagógicas. O desenvolvimento destes eventos 

tem sido motivador e muito prazeroso em nossa escola. 

A Mostra Pedagógica foi a oportunidade de expormos as experiências 

e descobertas das crianças em relação à temática e produções         

realizadas nas suas próprias investigações, nos diferentes ambientes 

de aprendizagens existentes e no contexto escolar e, também, fora do 

ambiente, que por vezes elas vivenciam. O evento tomou como trilha 

metodológica reflexões sobre a história, a geografia e a cultura de  

Camaçari. Nesta perspectiva os ambientes construídos com as         

crianças ou com as produções realizadas por elas foram reveladores 

de muito estudo, pesquisa e curiosidades sobre a nossa cidade. 

No espaço da gênese tivemos expostos sobre as cores da bandeira 

municipal além das produções das crianças objetos culturais das três 

principais matrizes de formação do povo camaçariense, como os     

índios Tupinambás (os verdadeiros donos das terras), que habitavam 

as margens do rio Joanes quando os colonizadores europeus aqui  

chegaram principalmente o português, e ainda objetos culturais dos 

africanos povos trazidos para serem infelizmente escravizados. Já nos 

aspectos geográficos a fauna, a flora e a hidrografia de rara beleza e 

abundância foram mostradas por muitos desenhos, esculturas,       

pinturas feitas com capricho e releituras a partir do entendimento dos 

pequeninos que encheu de graça, beleza e conhecimento o público 

participante, enquanto que os aspectos culturais sem dúvida um     

capítulo a parte, pois os estudos e pesquisas sobre os principais      

grupos culturais do município foram mostrados através de vivências 

que envolveram no processo a participação de artistas locais como 

Neide Teles e Enoque Emanoel, no dia do evento tivemos a linda    

condução do Grupo Originais da Apito  na apresentação de capoeira e 

samba de roda ensaiado pelos adolescentes do grupo com as crianças 

e que foi bonito e muito integrador.  

Complemente esta pesquisa: Investigue, estude, conheça melhor    

Camaçari e divulgue informações e curiosidades sobre o nosso        

município. A história é agente que faz! 
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Visita a Associação Paulo Tonucci  

  

As irmãs da Caridade de Santa Cruz, Mari Stela (Itália) e Martha 

(Suíça) visitaram a Escola Infantil Apito e se encantaram com a 

proposta pedagógica que é oferecida às crianças. As irmãs, que 

vieram em missão pelos 50 anos de trabalho a serviço dos mais 

carentes e necessitados, chegaram em Camaçari no dia 03 de 

setembro e foram acolhidas na comunidade Santa Cruz, no 

bairro do Alto da Cruz, elas ficaram hospedadas na casa de  

Dulcinha e Dina Rosa. Agradecemos a estas irmãs, parceiras e 

companheiras na luta pelo um mundo melhor, suas vistas,  

muita alegria para nossa comunidade!  

 

Originais da Apito  

 

Os Originais da APITO, fizeram uma apresentação de  

samba de roda no evento Roda de Conversa sobre        

Literatura Infantil—Um Olhar Afro-Brasileiro, realizada 

pela Coordenação de Educação Infantil no dia 09 de     

setembro na Cidade do Saber. Os jovens foram acolhidos 

pelos participantes do evento e colocaram todos para 

“cair no samba”.  

O grupo se apresentou na UNINTER-Camaçari a convite de 

Tauana Lima, tutora do Curso de Pedagogia da Unidade. O 

evento que contou com exposição fotográfica com o tema 

“O Belo e Bonito da minha cidade” aconteceu no dia 

19/10. Durante a apresentação musical, o grupo cantou o 

Hino de Camaçari e músicas como Herdeiros do Futuro, 

de Toquinho, mostrando que não é só a paisagem de   

Camaçari que tem suas belezas.  


