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CIRCUITO DE MUSEUS NO CATAVENTO
A Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) e a Carteira Mundial do Estudante (ISIC), em parceria com o São Paulo Convention & Visitors
Bureau, lançaram em Outubro 2009, o Circuito de Museus.
Iniciativa inédita, o Circuito é um programa de incentivo cultural e tem como objetivo incentivar a visitação de jovens aos museus, contribuindo para sua
formação cultural.
Cada mês é dedicado a um museu e Dezembro é o mês do CATAVENTO.
O programa de incentivo é realizado com um concurso cultural inédito, que une os jovens aos museus, por meio de frases.
Para participar do concurso, basta criar uma frase de acordo com a pergunta proposta pelo Museu. Os autores das frases mais criativas serão premiados
com um Notebook, um final de semana cultural na cidade de São Paulo, incluindo hospedagem, city tour e ingressos para show, com acompanhante e um
livro de arte da Livraria Saraiva.
O envio das frases será feito exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico:
www.carteiradoestudante.com.br..
INSTITUTO KAPLAN e a ABBOTT BRASIL
De 01 à 06 de Dezembro, o Catavento vai participar da Semana de Mobilização para a Prevenção de HIV/Aids em São Paulo, em parceria com o
INSTITUTO KAPLAN e a ABBOTT BRASIL.
O objetivo principal é estimular a aprendizagem sobre prevenção, por meio da visitação de adolescentes à algumas instalações do Catavento e
principalmente às oficinas interativas que acontecem na instalação Prevenindo a Gravidez Juvenil.
O evento visa também contribuir para a diminuição das infecções por DST/HIV/Aids, por meio de uma semana de mobilização para a prevenção.
O público beneficiado será formado por jovens entre 13 e 19 anos, aproximadamente 1.440 adolescentes, da ONG Ação Comunitária e também de alunos
das escolas públicas (municipais e estaduais) instaladas no entorno da Abbott, bem como dos funcionários do laboratório e seus filhos, dessa mesma faixa
etária.
A partir de 01/06/09, a sala Pequeninos destinada a atividades recreativas educacionais para crianças de 3 a 7 anos. Funcionará somente aos sábados,
domingos e feriados, no período das 09:00 às 17:00hs.
O projeto Nanoaventura recebeu no dia 29 de maio de 2009, o prêmio de melhor projeto de divulgação e popularização de ciência e tecnologia da América
Latina e Caribe, durante a XI Reunião da Red-Pop (Rede de Popularização da C&T na América Latina e Caribe), realizada de 26 à 29 de maio de 2009 em
Montevidéu, Uruguai.
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