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L.M, 8 anos, 
desenhando
o Larzinho.



De 2017 a 2019, foi bastante intensa 
a busca por refúgio de venezuelanos 
no Brasil. Dentro desse cenário 
político, econômico e social com-
plexo, duas irmãs, em busca de uma 
vida melhor, chegaram ao Brasil em 
2019. 

A trajetória de O. E, hoje com 16 
anos, e de V.A, com 15, não foi fácil, 
desde pequenas conviveram com 
problemas familiares e socioeco-
nômicos. Ambas saíram da Venezu-
ela, junto à avó,  buscando algo em 
comum: a garantia de direitos como 
saúde, educação, moradia e alimen-
tação. 

Até chegar no Larzinho, o processo 
foi longo: pediram ajuda ao Con-
selho Tutelar de Roraima e fizeram 
o protocolo de refúgio. Além disso, 
por questões de segurança, o 
Alto-comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) solicitou o acolhimento 
da família em Brasília.  

Em outubro de 2019, chegaram ao 
Aldeias SOS, acolhimento para 
refugiados venezuelanos adultos 
no DF.  No entanto, por serem 
menor de idade, precisaram vir 
para o Larzinho devido ao faleci-
mento da avó.
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A história de duas irmãs refugiadas 
acolhidas no Larzinho

O.E, 16 anos
C.J, 1 ano

V.A, 15 anos



Enquanto estavam no outro acolhi-
mento, O.E deu à luz a um lindo 
bebê, C.J, atualmente com 1 ano. Ao 
chegarem no Larzinho, foi possível 
acolhê-las com um acompanham-
ento mais específico, atendendo as 
suas necessidades, bem como as do 
C.J. 

Viabilização de documentos, acom-
panhamento médico e odontológico, 
auxílio escolar e inserção no merca-
do de trabalho são algumas das 
ações proporcionadas às irmãs pela 
nossa Instituição. Além disso, há 
uma rica troca de culturas, como o 
aprendizado de espanhol e de por-
tuguês, assim como as culinária típi-
cas. 

Muitos dos encaminhamentos e 
necessidades são mediados pela 
assistente social do Larzinho, 
Rayane Teixeira, que possui uma 
relação de confiança e de suporte 
com as meninas. 
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Adolescentes 
Vacinados!
Desde o final de agosto até o dia 21 
de setembro, foi anunciada a vaci-
nação para jovens de 17 a 13 anos. 
Sendo assim, os adolescentes do 
Larzinho puderam tomar a primeira 
dose! 
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Compartilhar essa história é impor-
tante para exemplificar um contexto 
comum no nosso país e para eviden-
ciar a importância de políticas 
públicas para imigrantes, principal-
mente menores de idade, no Brasil e 
no Distrito Deferal. Sendo assim, 
será possível acolhê-los com amor, 
dignidade e apoio social! 

Rayane com 
a família



Agora no final de setembro, o Larz-
inho acolheu três irmãos, dois meni-
nos e uma menina, que foram rece-
bidos com muito carinho.  Que tal 
saber um pouquinho mais sobre 
eles? 

 P.F, 17 anos, O.E, 16 anos, R.N, 15 
anos, V.A, 15 anos e A.J, 13 anos 
ficaram muito felizes em poder se 
proteger contra a covid-19. Tal 
proteção não é só individual, é um 
ato de cuidar do coletivo!

Ao ser questionado sobre como se 
sentiu tomando a vacina, P.F. disse 
que ficou muito feliz e ainda reforçou 
a importância dessa ação: "É impor-
tante mesmo pra se prevenir. Não 
senti nada (de reação) e foi muito 
bom".

Novos 
Acolhidos

 P.F, 17 anos, O.E, 16 anos, R.N, 15 
anos, V.A, 15 anos e A.J, 13 anos 
ficaram muito felizes em poder se 
proteger contra a covid-19. Tal 
proteção não é só individual, é um 
ato de cuidar do coletivo!

Ao ser questionado sobre como se Ao ser questionado sobre como se 
sentiu tomando a vacina, P.F. disse 

"Eu gosto muito  de 
brincar de carrinho, 
com Hot Wheels. 
Também sou fã do 
Huck! Comida? Bolo, 
eu amo comer bolo!"

"Futebol é o que eu 
gosto de jogar. Mas eu 
também amo brincar 
de boneco. Ah, andar 
de bike é muito legal 
também."

R.A, 4 anos K.A, 7 anos

A.V. ainda fala poucas 
palavrinhas, mas já 
demonstra ser muito 
carinhosa. Adora fazer 
coraçãozinho com as 
mãos. Brincar de 
boneca é com ela 
mesmo! 

A.V, 2 anos K.A, 7 anos



No dia 27 de setembro, os acolhidos 
do Larzinho receberem vários doces 
de São Cosme e Damião! A cele-
bração dos santos,que possuem sig-
nificados religiosos ligados princi-
palmente à medicina e à infância, 
envolve a entrega de guloseimas às 
crianças, que foram recebidas com 
muita felicidade por aqui!

Para não exagerarem, nós controla-
mos as entregas durante o dia, mas 
deixamos eles aproveitarem o dia 
atípico. Muito obrigado a todos(as) 
que adocicaram esse momento no 
Larzinho!

O calor em Brasília estava intenso 
nos últimos dias. Quem vive aqui 
sabe que uma piscina é muito 
bem-vinda nessas horas, não é 
mesmo? Pensando nisso, nós fomos 
em busca de algum espaço para os 
acolhidos nadarem! 

Os donos da Cascalheira Eventos, 
casa de festa localizada em tagua -
tinga-DF, felizmente, cederam o 
espaço para nossas crianças e ado-
lescentes passarem o sábado 24/09. 
Foi um dia de muita diversão!

Além da piscina, eles utilizaram a 
quadra de areia e tiveram contato 
com animais como patos, pavões e 
peixes. E, claro, não pôde faltar um 
lanche caprichado. Gostaríamos de 
agradecer a todos os doadores que 
possibilitam momentos como esse! 

Piscina & 
Diversão
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Em busca de 
Doações

Carne 
vermelha

Setembro é o mês de prevenção ao 
suicídio e o Larzinho não poderia 
deixar de manifestar a relevância 
dessa campanha! Não só em setem-
bro, mas diariamente.  É preciso 
informar sobre o tema, saber como 
identificar os sinais psicológicos, e, 
principalmente, reforçar a im-
portância de buscar ajuda. 
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Fralda G Sabonete
infantil
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Lenço 
umedecido

Aqui na instituição, nós priorizamos 
a atenção psicológica dos acolhidos, 
com o acompanhamento de profis-
sionais adequados. Além disso, go-
staríamos de compartilhar possíveis 
formas de buscar auxílio gratuito:  

- Centro de Valorização da Vida 
(CVV): 188;

- Secretaria de Saúde do DF: 
saude.df.gov.br/carta-de-servicos-caps

- Universidade de Brasília: 
(61) 3107-1680
Instagram @cape_unb
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Contato: 
(61)98266-2713
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Que tal doar?
PIX
BANCO DO BRASIL
telefone: 61 982662713
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 10.631.249/0001-59

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL

Agência: 2912-2
Cc: 31451-X

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0643

Operação: 003
Cc: 645-0

"Eu gosto muito  de 
brincar de carrinho, 
com Hot Wheels. 
Também sou fã do 
Huck! Comida? Bolo, 
eu amo comer bolo!"


