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Em 18 de julho, é celebrado o dia 
Internacional de Nelson Mandela, 
ex-presidente da África do Sul e 
símbolo da luta pela liberdade e 
pelos Direitos Humanos. 

Com o intuito de cumprir com o 
propósito da data - fazer caridade e 
ter empatia, assim como as ações 
realizadas por Mandela - a Em-
baixada sul-africana escolheu o 
Larzinho para doar alimentos não 
perecíveis e itens de higene pessoal.  

A iniciativa foi articulada com o 
Escritório de Assuntos Internaciona-
is do Governo do Distrito Federal. 

Na data da entrega, 19 de julho, 
aconteceu a cerimônia com a pre-
sença do atual embaixador da 
África do Sul, Wellington Vusi Ma-
vimbela. 

Doações em
homenagem

ao Dia 
Internacional 



Durante o momento dos discursos, 
tanto de Wellington quando do 
Sylvio, nosso presidente, foi possível 
ter a certeza do objetivo em comum: 
o desejo de contribuir com a mu-
dança da realidade de crianças e de 
adolescentes em vulnerabilidade 
social. 

Após o evento, os diplomatas e o 
embaixador foram convidados para 
conhecer os espaços da instituição e 
entender um pouco mais sobre 
nosso funcionamento. 

Além dos itens doados, os quais 
tiveram como origem outros países 
que também colaboraram com a 
campanha da embaixada, nós 
recebemos um belo quadro com a 
foto do Madiba, como era carinho-
samente conhecido Nelson Mande-
la, bem como livros e desenhos 
infantis sobre a temática. 

É muito enriquecedor poder esta-
belecer conexões movidas pelo 
desejo de transformar o mundo em 
um lugar melhor!



Acolhidos
Novos 

Além delas, 5 irmãos chegaram ao 
Larzinho! O mais velho tem 8 anos e, 
entre eles, há um par de gêmeos de 2 
aninhos. Todos são muito alegres e 
divertidos! 

As duas meninas, G.C, 3 anos e S.M, 
6 anos, adoram brincar de colorir e 
andar de bicicleta.  

L. M, o mais velho, gosta de estudar 
português e é craque em fazer con-
tinhas de matemática. 

Pizza e hambúrguer? É com essa 
turminha mesmo.

Deseja contribuir com o desenvolvi-
mento deles? Entre em contato 
conosco, sua ajuda será bem vinda! 

Da Venezuela para o Brasil: duas 
irmãs adolescentes e uma bebê, 
filha de uma das meninas, foram 
acolhidas em nossa casa.  

Elas são refugiadas e ainda estão 
aprendendo e se acostumando com 
o português. Em breve, estarão se 
mudando e estamos em busca de 
passagens aéreas. 

O.E, 17 anos, tem o sonho de fazer 
faculdade de administração e par-
ticipar de um curso de teatro. V.A, 
16 anos, ama fotografia e gastrono-
mia!  

Daqui a pouco as aulas dos nossos 
acolhidos voltam, mas ainda é 
tempo de sentir o gostinho das férias 
maravilhosas que eles tiveram! 

A equipe de profissionais do larzinho 
realizou uma programação para 
diversificar a rotina dos acolhidos 
durante as semanas sem escola.

Eu ouvi....  
Férias?



Destaque na 
Educação

Teve futebol de sabão com churras-
co, passeio no parque da cidade, 
noite de pizzas, cinema no larzinho, 
dia de piscina com algodão doce e 
gincana com sorvete e açaí. Propor-
cionar vivências como essas é pos-
sível pela união entre o nosso tra-
balho e as doações de quem nos 
apoia. Muito obrigada!

Gostaríamos de fazer um agradeci-
mento especial ao Bolívar, dono do 
espaço de festa e aluguel de brin-
quedos infláveis, Brink Mais Brin-
quedos, por ter cedido o local para 
nossas crianças e adolescentes pas-
sarem uma tarde maravilhosa na-
dando e comendo algodão doce!

A educação, além de ser um direito 
garantido, é um dos fatores mais 
importantes de transformação 
social. 

Por isso, é extremamente gratifican-
te compartilhar o sucesso de duas 
acolhidas nossas, A.J, 12 anos, e 
A.B, 10 anos, que receberam certifi-
cado de alunas destaques no colé-
gio!



Mês
Aniv�s�ios do 

As duas alunas destaques se 
esforçaram nos estudos, nas tarefas 
de casa e na participação das aulas. 
Com muita alegria, receberam os 
elogios e reconhecimentos dos pro-
fessores!

"Os alunos de acolhimento superam 
as dificuldades e nos mostram que 
podem e vão além. A educação abre 
portas infinitas e nós trabalhamos 
para que todos sejam “alunos des-
taques” na escola e na vida 
também.”
Rebeca Pirangy, pedagoga do Larzinho

A pandemia afetou o desempenho 
escolar de muitas crianças e jovens 
e foi preciso reinventar formas de 
estimulá-los e incentivá-los. Pen-
sando nisso, o Larzinho fortaleceu 
não só o acompanhamento escolar, 
como também todo o acolhimento 
para que eles pudessem passar por 
esse momento delicado de maneira 
mais saudável.

Parabéns pra você, nessa data 
querida… Ou melhor, parabéns pra 
vocês! Já que nesse mês, 5 acolhi-
dos fizeram aniversário.

Cada aniversariante recebe um kit 
festa personalizado com o tema que 
gosta, o que é importante tanto para 
eles quanto para os colegas que 
aproveitam junto diversas festinhas. 
Os temas desse mês foram: futebol, 
videogame, arraiá e carros! 

´



O que estamos
Precisando

O parabéns é sempre no lanche da 
tarde, momento em que eles podem 
comer salgadinhos, docinhos e bolo. 

Na news de maio, falamos sobre o 
grupo de socialização, voluntários 
há mais de 20 anos que contribuem 
com nossa instituição e que atual-
mente bancam os aniversários. 
Muito obrigada pela parceria! 

Biscoito de sal 
e de doce

Iogurte Creme de leite Café

Frutas Leite condensado Sabão em
barra

Água sanitária
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Que tal doar?
PIX
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