
Churrasco da SOBEI - 12/09/2015
Ter, 08 de Setembro de 2015 14:32

  
    Data: 12/09/2015
  Horário: das 12h às 17h
  Convite: R$ 45,00
  Local: Sede da SOBEI 
  Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 - Interlagos
  Site: www.sobei.org.br
  Informações: (11) 5666-4543
     Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos  
  Venha saborear conosco o churrasco que atrai mais de 2.000 pessoas e descubra como o
sabor dos pratos elaborados com muito carinho e solidariedade ajuda a manter os projetos
sociais da SOBEI.
  
  Em março de 1984, a SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos - foi criada com
o objetivo de desenvolver trabalhos que apoiassem a comunidade da região Sul de São Paulo.
No início, as atividades tiveram como foco o atendimento às crianças menores de seis anos de
idade, residentes nas proximidades da sede. 
  
  Com o sucesso dessas atividades e com a colaboração de pessoas interessadas no projeto a
SOBEI ampliou suas instalações e diversificou as ferramentas de trabalho por meio de
parcerias com o poder público. 
  
  Atualmente, a SOBEI atende 4.200 crianças de zero a quatro anos em 11 unidades, nas quais
são oferecidas todas as condições necessárias para a sua formação. 
  
  Além do atendimento a crianças, a SOBEI desenvolve projetos inovadores como o Núcleo de
Convivência de Idosos, que atende cerca de 700 idosos em 2 unidades. 
  
  Na continuidade de seus projetos, a SOBEI oferece aulas de alongamento, ginástica e
hidroginástica para pessoas com mais de 50 anos, atendendo cerca de 1.400 idosos nas
dependências da SOBEI Montanaro, onde foi inaugurada uma academia especializada neste
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público com aparelhos adaptados e piscina aquecida. 
  
  A SOBEI desenvolve, também, o Projeto Mãos que Tecem e o Projeto Profissionalizante que
juntos beneficiam cerca de 360 jovens e adultos, além de 1.000 atendimentos realizados
mensalmente no Telecentro Comunitário. 
  
     &#160;
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