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Mês do
trabalhador
No mês do trabalhador o
Larzinho teve a honra de receber
a sua primeira trabalhadora. Há
25 anos, Maria Expedita Ávila,
com a ajuda de outros
colaboradores
fundou
a
instituição que hoje é cuidada
com muita dedicação e amor.
O Larzinho é o legado de
Expedita. Todos os funcionários e
a diretoria tratam a instituição
com muita responsabilidade,
amor e entendem sua importante
missão.

Ayde, diretor administrativo
auxiliando no preparo da feijoada

Cuidando de quem cuida
A feijoada dos trabalhadores foi
uma ação do projeto Cuidando
de Quem Cuida, que busca
melhorar a qualidade de vida
dos trabalhadores.
No dia 5 de maio a diretoria
preparou essa feijoada muito
especial
para
todos
os
funcionários e crianças do
Larzinho comemorando o dia
do trabalhador.
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Após o almoço foram
sorteadas
lembrancinhas
para os trabalhadores. O
Larzinho agradece a todos
os
doadores
que
colaboraram com esses
presentes!

Abaixo tem o link do discurso
da diretoria durante nosso
almoço muito especial:
https://video.wixstatic.com/vi
deo/b5888e_12097186ba8442
a4a17143c6fbf1de05/360p/mp
4/file.mp4

vo l u n t á r io
A partir de junho o Larzinho
volta a receber voluntários
para ajudar em algumas
atividades da instituição.
Confira:
Transporte
para
crianças
Auxiliar de cozinha
Auxílio pedagógico
Jardinagem
Auxílio no bazar
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Para
participar
das
atividades você precisa:
• Ser maior de 18 anos
• Assinar o termo de
voluntário do Larzinho
• Certidão de Nada Consta
criminal (TJDFT)
• Participar da entrevista
com a equipe do Larzinho
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Para ter mais detalhes
sobre o que será feito em
cada área, convidamos que
acesse o nosso Programa
de Voluntariado

https://
b5888e2e-8011-47a0-90a0-84
90a8394d48.usrfiles.com/ugd/
b5888e_6896544bd5b74cbd9
6c6c06743736bd6.pdf

aniversário Do R.J
Dia 14/05 o Larzinho
comemorou o aniversário
de 16 anos do R.J.
Desejamos tudo de bom
para uma pessoa tão
querida!
Junto com os cuidadores e
as outras crianças, foi feito
um
churrasco
para
celebrar
essa
data
especial!
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roda de
conversa
O Larzinho sempre busca
pessoas
que
possuem
experiências que podem ser
agregadoras aos acolhidos.

Marilene contou um pouco
de sua história, conquistas,
batalhas, superações.
Agradecemos muito pela
conversa inspiradora!

No dia 21/05 a Marilene de 33
anos, hoje assistente social,
passou mais de 15 anos em
uma
instituição
de
acolhimento e fez uma roda
de
conversa
com
os
adolescentes.

reforma dos
banheiros
A reforma dos banheiros é
mais uma das ações do
Larzinho para dar uma melhor
qualidade
de
vida
aos
acolhidos.
Para nos ajudar, entre no link,
faça sua doação! O Larzinho
conta com você para cuidar
das crianças.

Acesse o link da nossa
vaquinha de arrecadação:
https://www.vakinha.com.b
r/2312508

5

25 de maio
dia da
assistente
social
Responsável por boa parte
do desenvolvimento social
das crianças no Larzinho, a
nossa assistente social,
Rayane merece destaque!

O Larzinho agradece toda
a dedicação, carinho e um
trabalho excepcional!
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Urgente:

Detergente
Líquido

Sabonete

Fralda G/XG

Shampoo

Sabão em
barra

Sabão em pó

Desodorante

Lenço
umedecido

Escova infantil

Creme de
pentear
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Você também
p o d e c o n trib uir

Carne
vermelha

Frango

Manteiga

Óleo de
soja

QR code PIX caixa
econômica

Açúcar

Farinha de
mandioca

Polvilho

Achocolatado
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