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Clube Osquindô
Lançamento do
Mundo Jojoba e Armazém Osquindô

No dia 09 de setembro, a equipe Osquindô juntamente
com representantes de ins tuições públicas e privadas
par cipou do lançamento do Mundo Jojoba, uma
inicia va que o Clube Osquindô construiu com muito
carinho e que contribuirá para a viabilização dos
projetos da en dade.
A equipe apresentou o catálogo com os espetáculos,
shows e intervenções que fazem parte do Mundo
Jojoba. Além disso, o Clube Osquindô deu início ao
“Armazém Osquindô” com os produtos da linha Mundo
Jojoba, uma loja com diversos brinquedos, souvenirs e
outros produtos para se diver r e colecionar. Adquirindo
os produtos, você estará contribuindo para a
manutenção dos projetos e ações culturais da en dade.
O Mundo Jojoba surgiu a par r da parceria com o
Programa AGIR – Apoio à Geração e Incremento de
Renda, uma inicia va da Fundação Vale em parceria com
a Vale, que contribui para o fortalecimento de negócios
sociais.

www.osquindo.com.br
fb.com/clubeosquindo

Parceiros
Clube Osquindô participa da
Semana Literária da Escola Educar

Oﬁcina
Chaveiro da Avifauna

No dia 28 de outubro, a equipe Osquindô esteve
presente no evento de encerramento da “Semana
Literária” da Escola Educar, recebendo doações de livros
para Rede Loucos por Leitura. Montaram também, o
Armazém Osquindô uma loja i nerante com os produtos
da linha Mundo Jojoba.
Agradecemos a Escola Educar pelo convite e pela doação
de livros!

A proposta da oﬁcina foi a confecção de um chaveiro
u lizando matérias simples como retalhos de tecido,
enchimento, agulha e linhas, possibilitando a confecção
de um objeto decora vo de fácil reprodução agregando
também valores ﬁnanceiros.

Loucos por Leitura
Jojoba na
Rede Loucos Por Leitura
No dia 25 de outubro, a palhaça Jojoba visitou a Escola
M. Monsenhor José Cota, onde os alunos do 1º e 2º ano
do ensino fundamental I, assis ram ao espetáculo Circo
da Jojoba dentro da Biblioteca Marcia Maria da Silva,
integrante da Rede Loucos por Leitura. A ação foi
organizada pela equipe da escola, em especial pelas
professoras Martha e Cris na, em comemoração à
doação de 45 livros de literatura infanto-juvenil e infan l
doados pela papelaria EDUCARE por intermédio da
professora Rosemeire Chaves do 1º ano do turno da
manhã.
As crianças se diver ram de montão!

www.osquindo.com.br
fb.com/clubeosquindo

