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O mês de outubro é muito
especial para o Larzinho. No dia
12/10 é comemorado o Dia das
Crianças e a instituição preparou
algo muito especial para todas
suas crianças e adolescentes. 

No calor que estava fazendo
nada melhor que uma piscina
para brincar! O Larzinho
agradece a Betânia Ferreira e o
Geraldo Ferreira por ter cedido o
espaço e nos recebido para esses
dia tão animado e divertido.
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Pra ser criança

Os adultos também tiveram a
oportunidade de liberar a
criança interior. Os
funcionários, suas famílias e a
diretoria do Larzinho
acompanharam os acolhidos
nessa comemoração. 

O Larzinho acolhe a criança de
forma integral, isto é,
amparando-a além da boa
alimentação e da casa segura.
O brincar também é um pilar
fundamental para o
desenvolvimento da criança.

"O brincar representa para a
criança a oportunidade do
desenvolvimento físico,
emocional, desperta a
criatividade e a autonomia. "
Diz Juliana Bessa, psicóloga do
Larzinho.



Os banheiros do Larzinho eram os mesmos há 25 anos. Em agosto
a instituição conseguiu os recursos necessários para reformá-los.
No mês de outubro quarto dos adolescentes já foi finalizado. 

Em setembro o Larzinho concluiu a obra do primeiro banheiro. 
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Banheiros

Doação
O trabalho do Larzinho é
acolher crianças e é feito com
muito amor e dedicação, mas
custa muito dinheiro. 

A instituição tem 2 fontes
principais de renda: o convênio
com o GDF, que contribui com
40% das despesas, e as
doações, que é a nossa
principal fonte de arrecadação. 

Antes Depois
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Rifa do Larzinho
Contamos com a sua ajuda
e solidariedade para o
sucesso dessa nova
campanha. 

O Larzinho agradece a cada
um que nos ajuda e contribui
a acolher e cuidar de 20
crianças. Graças a vocês,
podemos cumprir nossa
missão e fazer a vida dessas
crianças melhorar.  

Agradecemos também às
empresas parceiras: HPlus, Gold
Construtora, Instituto Mais Brasal e
Instituto Sabin que nos ajudam
regularmente.

Seja um doador, adote o Larzinho! 

O sorteio acontecerá no dia
03/02/2023, às 10:00 e terá
transmissão ao vivo nas
nossas redes sociais. 

Clique no link abaixo ou
escaneie o QR Code para
participar e concorrer ao
prêmio.

O Larzinho está promovendo
uma rifa para reformar o
telhado da segunda casa. 

Em 2019, foi feita uma rifa e a
primeira casa teve o telhado
reformado. 

https://rifeme.com.
br/rifa-do-larzinho/

https://rifeme.com.br/rifa-do-larzinho/
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No mês de outubro o
Larzinho comemorou o
aniversário de 3
funcionários. 

A cuidadora Ana
Carolina, a auxiliar
administrativa Sara
 Mesquita e a gerente
administrativa Wilma
Santos  completaram
mais um ano de vida
nesse mês. 

Galeria

Aniversários
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Do que precisamos

Desinfetante Sabão em
barra

Amaciante Bombril

Xarope
para gripe
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Papel 
Higiênico

Margarina

Sabão em pó

Urgente:

?

Água
sanitária

Polvilho BiscoitosCafé Fralda
G/XG



Carne
vermelha

Frango Manteiga

Farinha de
mandioca

Açúcar

Óleo de
soja

Polvilho Achocolatado

Você também
pode contribuir
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QR code PIX caixa
econômica

20 crianças
acolhidas


