Projeto Casulo apresenta o espetáculo “Circo Casulo”
Apoiado pela Mondelēz Brasil, as aulas de atividades circenses são realizadas pelos
integrantes do Projeto Casulo há um ano e beneficiam crianças e adolescentes de 6 a
14 anos
O projeto Casulo realizará a apresentação do “Circo Casulo” na próxima sexta-feira, dia
29 de junho, às 18h, em sua sede na Rua Paulo Bourroul, nº 100, no Real Parque, na
capital paulista. Os presentes terão oportunidade de ver uma trupe circense mirim
mostrar suas habilidades artísticas em música, dança, teatro, artes visuais.
O espetáculo é resultado de um ano de dedicação de cinco professores de oficina
voltados ao ensino de atividades circenses a 120 crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, com idades entre 6 e 14 anos, e do apoio da Mondelēz Brasil,
por meio Lei Federal 8069, artigo 260, que rege o Fundo para Infância e Adolescência
(FIA) de doações aplicadas em projetos sociais. Entre as aulas oferecidas pelo Projeto
Ciclo da Metamorfose, está o incentivo à leitura, linguagens artísticas, corpo e
movimento, do Casulo, estão literatura viva, artes visuais, música, dança e teatro, etc.
“Ao ensinar atividades lúdicas do mundo circense, contribuímos para a formação
cognitiva e motora dos participantes, o que beneficia seu desenvolvimento corporal e
motor, bem como motivamos a prática de habilidades e atitudes relacionadas à
criatividade e a cultura de paz”, afirma Joyce Meirelles, coordenadora do Projeto
Casulo. Ela reforça ainda que “em todas as nossas atividades o acompanhamento
familiar é permanente, porque o engajamento das famílias é um fator essencial ao
desenvolvimento das crianças e adolescentes”.
Para Lilian de Jesus, coordenadora de envolvimento com a comunidade da Mondelēz
Brasil, é uma alegria e um grande orgulho para a empresa viabilizar um projeto lúdico,
que auxilia o despertar das crianças participantes em relação as suas capacidades
criativas e habilidades físicas.
“A atividade circense mostra a importância de movimentar o corpo, desenvolve a
coordenação motora e ressalta o potencial criativo já existente em cada um deles,
assim como a possiblidade de se superar sempre. Por isso, é muito gratificante saber
que somos uma parte integrante deste projeto e estamos fazendo diferença para estas
crianças, adolescentes e suas famílias”, ressalta a executiva.
Os interessados em participar devem entrar em contato com Joyce Meireles, 37595924 e joyce@projetocasulo.org.br, até o dia 28 de junho, às 22h.

Serviço
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Data e horário
Local

Circo Casulo
18h às 21h
Rua Paulo Bourroul, nº 100, no Real Parque

Sobre a Mondelēz International no Brasil – A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ),
está construindo a melhor empresa de snacks do mundo, com uma receita anual em 2017 de
aproximadamente US$ 26 bilhões. Criando mais momentos de alegria em cerca de 160 países,
a Mondelēz International é líder mundial em biscoitos, chocolates, gomas, balas e bebidas em
pó. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident, Chiclets e Halls,
os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os
refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream
cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha de ser membro da Standard and
Poor’s 500, Nasdaq 100 e do Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Visite
www.mondelezinternational.com/br
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