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O mês de abril foi muito
gratificante para o Larzinho.
Tivemos várias atividades e
muito chocolate para as
crianças. 

No final de semana dos dias 16
e 17 o Larzinho organizou, junto
com alguns doadores, uma
comemoração especial de
Páscoa.

No sábado (16), a equipe da
Ação Social do Centro
Acadêmico de Medicina do
CEUB trouxeram às crianças
chocolates, lanches e muitas
brincadeiras. Agradecemos
também a Maria Nazareth que
nos doou um ovo de chocolate
de 7kg.

Páscoa no
Larzinho

No dia seguinte, ainda mais
dinâmicas foram feitas e
mais doces foram entregues
à nossa instituição. Cada um
que participou desse dia o
fez virar uma experiência
incrível para todos no
Larzinho!

A BRmachine também
participou dessa alegria nos
doando pelúcias para deixar
a vida do Larzinho mais
fofinho

As datas comemorativas são
sempre mais especiais
quando você participa. 
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O Instituto Aconchego começou um
Projeto Identidade e Promoção da
Autonomia (PIPA) com os
adolescentes de instituições de
acolhimento. O PIPA tem o objetivo
de preparar o adolescente para e
após o desligamento, aos 18 anos,
das instituições como o Larzinho,
incentivando o autoconhecimento e
a autonomia. 

As ações desse projeto começam no
mês de Maio e 7 adolescentes do
Larzinho participarão das
atividades.

Projeto PIPA

Equipe da Ação Social do
Centro Acadêmico de
Medicina do CEUB

Agradecemos à BRmachine
pelas doaçoes



Erisson foi um ex-acolhido
de uma instituição como o
Larzinho e se voluntariou
para uma conversa com os
adolescentes da nossa
instituição para falar sobre
futuro

De um ex-acolhido
para acolhidos

O Larzinho acolheu com muito
carinho os 3 irmãos. J.V de 8 anos,
P.H de 7 anos e a L.G. de 5 anos. 
Enquanto estiverem conosco terão o
melhor acolhimento possível, com
carinho, lazer, responsabilidade
amor!
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Os novos acolhidos

P.F comenta que "o 
caminho que ele estava 
tomando não compensava, 
a história dele melhorou 
quando ele saiu da vida 
das drogas"



Um futuro
independente
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Um dos nossos acolhidos
está em fase de
desligamento do Larzinho e
ele já está se preparando
para o futuro.

Irmão mais velho

Nós precisamos da sua
ajuda para mobiliarmos a
futura casa do P.F, ainda
falta: 

O colégio Leonardo da
Vinci junto com o instituto
Aconchego desenvolveu o
projeto Irmão Mais Velho
que atua em instituições
de acolhimento. Essa
iniciativa tem o objetivo de
promover a troca de
experiências cotidianas,
diminuir preconceitos,
fazer atividades culturais e
muito mais. 

Após muito tempo com o projeto
desativado, devido à pandemia,
o  Larzinho fica muito grato de
participar novamente dessa
ação quinzenalmente. 
Agradecemos ao Colégio
Leonardo da Vinci e ao
Aconchego por incentivar
projetos como esse.
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O mês de abril foi muito
importante para o Larzinho.
Após 2 anos, abrimos as
nossas portas e aos
domingos de 9:00 às 12:00 .
Venha nos visitar!!!

Nos próximos
capítulos

Primeiras reuniões do
projeto PIPA. 

Visitas ao
Larzinho

Roda de conversa com
ex-acolhida. História
de superação.



Do que precisamos

Achocolatado Manteiga

Milho de
pipoca

Farinha Láctea/
mucillon

Leite em pó
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Azeite Suco
engarrafado

Biscoito de sal

Urgente:

?

Alho Frutas Molho de
tomate

Fralda G/XG

Pomada 
nistatina



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


