
Um novo jeito de informar! 

O Instituto Dom Bosco, inspirado na ação da Prefeitura de 
Montevidéu no Uruguai, entregou mais de 100 kits de 
alimentação complementar acrescidas de um livro no mês 
de maio. Os alimentos foram doados pelo Mesa Brasil, 
além de contribuições anônimas, já os livros são 
constantemente doados pela Porto Seguro, SESC e 
doadores diversos. Os contemplados foram as famílias 
atendidas da obra, conforme lista seguida, os educadores 
puderam entregar para os responsáveis do Centro para 
Crianças e Adolescentes Programa 

Vida Melhor CCA PROVIM e Centro de Desenvolvimento 

Social e Produtivo CEDESP Bom Retiro. 
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“Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, o 

carinho e o cuidar são indispensáveis. Cuidar do corpo nos 

mantém saudáveis. Cuidar da mente, nos mantém 

sonhando, desejando, alimenta a nossa esperança! Nos 

ajuda a passar por tudo isso com mais suavidade! Obrigada 

Pérola e Ângela por cuidar dos nossos educandos com tanto 

amor!”, concluiu Myrian Varallo, Coordenadora do Serviço 

CCA PROVIM. 

Fonte: www.idb.org.br 

Saúde e bem estar 
 Olá, leitores! Tudo bem? 
Meu nome é Ana Claudia de Menezes Barbosa, tenho 32 
anos, sou cearense. Acho importante me apresentar e 
tornar a nossa relação o mais próxima possível, já que, a 
partir de agora, estaremos juntos semanalmente nesta 
coluna. 
Sou cirurgiã – dentista, clínico geral, formada pelas 
Faculdades Metropolitanas Unidas. 
Recentemente, frente ao cenário atual de pandemia, 
realizei uma formação que me capacita para atuar como 
voluntária na Ação Estratégica: “O Brasil Conta Comigo”, 
voltado para os profissionais da área saúde, linha de 
frente no combate à pandemia. 
O curso capacita os profissionais da saúde para o 
enfrentamento do coronavírus (covid – 19).  
     Nesse período de isolamento, onde todos devemos 
fazer a nossa parte, o curso de protocolo me possibilita 
passar conhecimentos   importantes e auxiliar a quem 
precisa, levando informações seguras, tirando dúvidas e 
combatendo as “fakes news”, que podem nos prejudicar. 
   Em situações como a que estamos vivendo atualmente, 
é natural nos sentirmos fragilizados, ansiosos e 
inseguros.  Minha intenção é criar entre nós: profissionais, 
educandos e famílias, uma rede de apoio, onde possamos 
nos orientar, dividir conhecimentos e principalmente, 
transmitir segurança e informações coerentes. 
A partir de agora, coloco-me à disposição, para auxiliá-los 
com a segurança que meu profissionalismo exige e 
também com toda a humanidade que desejamos encontrar 
em momentos difíceis.  Contem comigo! 
    Pensando em orientar os educandos, seus familiares e 
colaboradores do Instituto Dom Bosco, mesmo à distância, 
a coordenadora Myrian Varallo, do CCAPROVIM, me 
ofereceu a oportunidade de escrever uma coluna do 
Jornal IDB.    O conteúdo contará semanalmente com 
informações, dicas e vídeos, voltados para o combate ao 
COVID-19. 
O objetivo é apontar estratégias simples e viáveis para a 
prevenção do novo vírus, além de achatar a curva que 
vem crescendo diariamente. 
    A higienização das mãos, escovação correta dos dentes 
e o distanciamento social salvam vidas! 
Em meio ao caos é possível manter-se livre de infecções e 
levar tranquilidade a quem amamos. 
Ana Claudia de Menezes Barbosa 
     Estamos juntos. Esta é uma luta de todos! 
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COLUNA SEMANAL SOBRE SAÚDE 

MENTAL DO IDB – "ABRACE QUEM 

VOCÊ É" 

 Caros leitores (educandos (as) e seus familiares),  
Espero encontrá-los bem. 
Sejam todos muito Bem-Vindos ao nosso novo 
cantinho especial, criado com muito carinho para 
vocês! 
Muitos já me conhecem, embora outros ainda não, 
então utilizarei este espaço hoje para me 
apresentar e depois explicar um pouco melhor sobre 
a finalidade deste novo projeto que será a “Coluna 
Semanal sobre Saúde Mental do IDB – Abrace 
quem você é!”, em parceria com a coordenação e 
toda equipe do CCA PROVIM do Instituto Dom Bosco 
– Bom Retiro, do qual estou muito contente por 
fazer parte e que se inicia com este primeiro artigo 
de estreia que escrevo nessa semana para vocês. 

 

 

 

 

Agradecimentos especiais: Ana Cláudia Barbosa, Monique 

Lowczyk Carvalho, Fabiana Santello e Myrian Varallo. 

Elaborado por: Oficina de tecnologia e mídias digitais 

Editor responsável: João Paulo da Silva 

Quer dar sugestões para as próximas 
matérias do boletim CCA Provim? É só nos 

enviar nos seguintes e-mails: 
myrian.varallo@idb.org.br 
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Os educadores do CCA Provim prepararam diversas 
atividades educativas e divertidas para vocês 
curtirem aí das suas casas, nesse momento difícil 
que estamos vivendo é muito importante ocupar a 
nossa mente com coisas que nos  alegre, por isso, 
cada educador está pensando com muito carinho 
em atividades que levem informação, cultura e 
muito diversão pra vocês. Confere aí abaixo o que 
já está nas mídias digitais do Instituto Dom Bosco... 

 
Vitor (Esportes) – Você sabe se defender do 
Corona vírus? 
José Luís (Arte em Madeira) – Construindo o resta 
1. 
Edinilson (Capoeira) – Compartilhando a cultura 
da capoeira regional. 
Marcílio (Contação de história) – Desenhando 
corações. 
Marcos Paulo (Musicalização) – Percussão 
corporal. 
João Paulo (Tecnologia e mídias digitais) – Desafio 
do bem. 
Ângela (Biblioteca) – Biblioteca em ação. 
Lucas (Pastoral) – O sonho dos nove anos. 
 
Quer conhecer mais e interagir com essas e outras 
atividades bem bacanas? Acessa lá as nossas redes 
sociais nos seguintes endereços eletrônicos: 
Instagram: 
https://www.instagram.com/institutodb 
Facebook 
https://www.facebook.com/institutoDomBoscoB
omRetiro/ 
 
 

 
   
 

Do IDB para sua casa 
Meu nome é Monique Lowczyk Carvalho, tenho 27 anos, 
formada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie há 4 anos e meio, fui Psicóloga Clínica atuante por 
cerca de 2 anos e 3 meses e atualmente realizo um curso de 
Especialização em Orientação Profissional e de Carreira. Em 
2015, no meu último ano de graduação, tive e a grande 
oportunidade de realizar meu estágio no Instituto Dom Bosco 
Mooca e Bom Retiro, sempre muito bem-recebida e acolhida, 
me deixando com sentimento genuíno de gratidão. Alguns anos 
mais tarde, tive o privilégio de poder retornar ao Instituto Dom 
Bosco-Bom Retiro, agora como Psicóloga, onde assim sigo até 
hoje graças a Deus, nessa caminhada conjunta por todos 
vocês. 
Por isso, o objetivo dessa coluna semanal é, mesmo à distância 
nesse momento de pandemia, podermos nos aproximar de 
modo diferente e continuar oferecendo auxílio e acolhimento, 
levando até vocês melhores informações, orientações, dicas e 
reflexões sobre temas importantes para nosso cuidado, bem 
estar e qualidade de vida, ainda mais nesse momento difícil 
que estamos vivenciando, para que todos juntos possamos 
aprender cada vez mais e compreender de melhor forma sobre 
a importância de cuidarmos de nós mesmos e dos outros, 
essencialmente pensando em nossas saúdes, não somente a 
física, mas principalmente a mental. 
Portanto, a cada semana nos “encontraremos” desse modo 
diferente através dessa coluna semanal do jornal do CCA, onde 
escreverei e compartilharei com vocês alguns conhecimentos 
e dicas a respeito de temas como: esperança, ansiedade, 
autoestima, depressão, autocuidado, gratidão, sobre 
sentimentos e emoções, dentre outros, que priorizem e 
envolvam um melhor cuidado com nossa saúde mental, não só 
neste momento de pandemia de COVID-19 mas sempre, tema 
fundamental este que será o primeiro a ser abordado e trazido 
para vocês já na semana que vem em nossa coluna: “Afinal, O 
Que é Saúde Mental?”, e como o próprio título dessa coluna já 
diz, para que assim, possamos abraçar e acolher mais quem 
somos, o que sentimos, pensamos e fazemos. 
E aí, preparados para “Abraçar quem você é”? Então 
embarquem comigo em mais essa jornada semanal... Conto 
com vocês! Contem comigo também no que precisarem e até 
a próxima semana! 
Se você quiser ter um bate-papo em particular comigo, 
contate a sua coordenação e marcaremos um horário para que 
isso aconteça. 
Monique Lowczyk Carvalho 
 
Myrian Varallo – CCA Provim -  myrian.varallo@idb.org.br 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:myrian.varallo@idb.org.br
mailto:joao.silva@idb.org.br
https://www.instagram.com/institutodb
https://www.facebook.com/institutoDomBoscoBomRetiro/
https://www.facebook.com/institutoDomBoscoBomRetiro/
mailto:myrian.varallo@idb.org.br

