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Dia de Nelson
Mandela

O Larzinho foi escolhido, pela
segunda vez, pela embaixada da
África do Sul para sedear a
comemoração do Mandela Day. O
dia 18 de julho foi escolhido pela
Organização das Nações Unidas
(ONU) para homenagear esse
importante personagem.

Estiveram presentes o embaixador
Vusi Mavimbela, a Secretária
Adjunta de Desenvolvimento Social Renata Zuquim, Vusi Mavimbela, Ana Paula
Soares e Sylvio Petrus no Larzinho após
do Distrito Federal Ana Paula discursos.
Soares Marra, Renata Zuquim,
Chefe do Escritório de Assuntos A Secretária Adjunta fez um
Internacionais e o Presidente do agradecimento pela presença
da embaixada e pelos
Larzinho, Sylvio Petrus.
serviços que o Larzinho
"Fico
contente
de
retornar presta à comunidade. Além
discursou
uma
novamente, este ano, porque é disso
necessário que haja construção de homenagem a Mandela.
relações... o objetivo é ajudar e
assistir aqueles tem menos
recursos" diz o embaixador em seu
discurso e complementa "Estamos
aqui propagando o que Mandela
pregou por toda sua vida".

Nelson Mandela,
ex-presidente da
África do Sul

A seguinte pessoa a discursar
foi Renata Zuquim. Em seu
discurso
ela
também
agradece a embaixada e ao
Larzinho
pelo
serviço
prestado.
Falando em nome da
instituição, Sylvio Petrus foi
responsável
pelo
encerramento dos discursos.
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"Para nós é uma alegria
sediar o Mandela Day
pela segunda vez. Isso
nos motiva e ajuda a
cumprir nossa missão, de
cuidar integralmente de
cada
uma
dessas
crianças. Esperamos que,
junto à embaixada, a
nossa
parceria
seja
contínua e profícua".
finaliza Sylvio.

A Embaixada também doou
vários mantimentos para o
Larzinho, como fraldas, produtos
de limpeza e cestas básicas.
A horta do Larzinho também
recebeu
a
atenção
dos
diplomatas, algumas sementes
de legumes foram plantadas.
O almoço serviu como uma
confraternização
para
os
acolhidos e os funcionários da
embaixada.

Férias
As férias das 22 crianças do Larzinho é uma
grande alegria, mas é também um desafio
devido às diferenças de idade.
O grupo Socialização é uma organização de
pessoas que nos ajudam nos eventos. O
grupo patrocinou as comemorações que
aconteceram durante as férias e todos os
aniversários dos acolhidos.
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A instituição alugou Tobogã, cama
elástica e futebol de sabão. Além
disso, promoveu passeio ao
Nicolândia, no Parque Sarah
Kubitschek, o festival de sorvete e
as crianças visitaram o condomínio
da nossa vice diretora, que tem
piscina e quadra de esportes.

Aniversários
no mês

Dia 21/07 o A.J comemorou seu 10°
ano de vida com a presença da
mãe e da sua professora.
O A.J tem Transtorno de Espectro
Autista (TEA) e deficiência auditiva.
Apesar das dificuldades, os
profissionais do Larzinho podem
ver muita evolução no seu
comportamento.

Achei tão bonitinho ele
batendo
palmas
comenta Wilma, gerente
administrativa
da
instituição.

N.H completou 4 anos no dia
25/07. Ele está conosco desde
março de 2021, sempre muito
alegre!

P.H fez aniversário de 8 anos
no dia 28/07. Ele foi acolhido
há 3 meses e junto com seu
irmão J.V e sua irmã L.G.
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Novos banheiros
Os banheiros dos quartos do Larzinho
começaram a ser reformados no mês
de Julho.
Esses banheiros são os mesmos há 25
anos e, graças aos nossos doadores,
conseguimos arrecadar os recursos
suficientes para reformá-los.

Novos acolhidos
No mês de junho o Larzinho
recebeu 3 irmãos. Quando
chegaram o Larzinho estava
em comemoração e logo já se
enturmaram e se divertiram
com os brinquedos e as
outras crianças.

E.C

A J.C é uma linda menina de 5
anos. O E.C, de 3 anos, é um
rapaz alegre e bem ativo. O
caçula C.C tem 1 ano e
encantou todos no Lazinho.

J.C e C.C

Galeria
5
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Urgente:

Água
sanitária

Xarope
para gripe

Desinfetante

Sabão em
barra

Sabão em pó

Rodo
Grande

Polvilho

Lenço
umedecido

Margarina

Café

Fermento
Químico

Carne
vermelha
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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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