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Chamado de setembro verde, o mês da inclusão social não é
reconhecido como os outros eventos mensais. E nós do larzinho
sentimos a responsabilidade de dar mais visibilidade ao movimento.
De tempos em tempos recebemos crianças com algum tipo de
deficiência e precisamos sempre estar preparados em todos os
sentidos para acolhê-las da melhor forma possível. Agora, temos o
A.S de oito anos. Ele veio pra cá por motivos de vulnerabilidade
social e têm autismo e deficiência auditiva. Em alguns dias ele
completará três meses aqui conosco e queremos contar um pouco
de como vêm sendo essa experiência tanto para ele, quanto para
nós. Ao falarmos com a cuidadora Débora, ela explicou: “Bom,
quando ele chegou no larzinho, seu mundo era fechado, não sorria,
não brincava, não conseguia olhar de forma nenhuma para gente.
Vivia só no mundo dele, acredito que por chegar num lugar
estranho. Foi difícil conquistá-lo e fazê-lo chegar até mim. Hoje o
A.S vive totalmente o mundo, ele é muito carinhoso comigo, consigo
brincar com ele, mesmo ele não falando, quando ele quer algo
consigo entender, ele é muito inteligente...”

O A.S gosta muito de
companhia, ele está
sempre pedindo carinhos e
abraços. Mas a atividade
preferida dele é a piscina,
“...ele se diverte muito”
diz a cuidadora Cida.
Gosta também de
brinquedos de encaixar e
come de tudo!

E para finalizar, tivemos
uma palestra sobre
inclusão social apenas
para os funcionários com
a palestrante Márcia
Chaves, intérprete de
libras e pedagoga. Foi
incrível! Muitas dúvidas
foram tiradas e o papo foi
muito gostoso.

GALERIA

PÍLULAS
E agora, vamos ver o que têm acontecido no dia-a-dia
do larzinho.
No dia 23 de setembro
aconteceu o mêsversário do
nosso recém-nascido. Ele é
filho de uma mãe de primeira
viagem que acolhemos aqui, e
é claro que festa não pode
faltar. A nossa coordenadora
Lúbia preparou tudo com
muito carinho e agora segue
uma foto desse eventinho
maneiro!
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Entrevistamos o atleta Gilbert Botelho, e o que
motivou ele a fazer essa ação: “Nasceu junto
com o projeto, quando eu startei a ideia eram
dois

objetivos,

fomentar

a

atividade

física

individual ao ar livre. E eu pensei em ajudar
quem já deixou um legado para gente e pelas
próximas gerações. Quem está vindo e quem
contribuiu.”

O projeto deu tanta repercussão,

que pessoas de todo o Brasil participaram. E
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patrocínios

em

conjunto

com

os

Os

atletas

juntaram alimentos, um eletrodoméstico e na
segunda-feira
prometido.

(21)

entregaram

aqui

como

AJUDE O
LARZINHO

Este mês estamos precisando de:
-Carne vermelha
-Creme hidratante extra seco
-Creme de cabelo
-Calcinha para adolescente
-Desinfetante
-Amaciante
-Esponja

Na semana passada, demos adeus para uma família de irmãos
que ficou conosco por um período de três meses. Eles vieram
para o larzinho em estado de vulnerabilidade social, mas nós os
acolhemos da melhor maneira possível. Eram dois meninos e
uma menina. Quando a família de irmãos chegou, juntos ao o
conselho tutelar e a secretária de desenvolvimento social
(CREAS), começamos a acompanhá-los e a inseri-los em uma
série de cursos e atividades extracurriculares como Jiu-jitsu e o
projeto "Guarda mirim", onde faziam reforço escolar,
treinamento de disciplina e ordem unida. Também eram
acompanhados pelo Centro de Orientação Médico psicopedagógica (COMPP).
Hoje em dia, a tia está com a guarda das crianças, estão sob
cuidados dela e elas se encontram bem! Continuamos
acompanhando, mas o importante é que estão com a família,
protegidos e com saúde! Todo nosso trabalho se resume a vida
dessas crianças.

Segue a poesia:

"Eu queria sentar com essa mocinha quando ela
Como a maioria de vocês já deve
saber, temos uma menina que
está prestes a completar 18 anos
e mora aqui conosco. Vimos
trabalhando em conjunto a sua
autonomia para que ela possa no
final deste ano ainda, ir morar

tinha 15 anos, e falar para ela que tudo ia ficar bem,
que anos depois ela continuaria viva e com sonhos
incríveis. Sonhos que hoje não são distantes mas não
pude, e olho para essa mulher que a mocinha se
tornou e penso, que orgulho não ter desistido aos 15
e é lindo ver que a menina de 15 anos se orgulharia "

sozinha. A J.A é uma menina
que já passou por muitas
dificuldades, e sempre fizemos
questão de ajudá-la a reforçar
suas qualidades. Pedimos para
que ela escrevesse um poema
para publicarmos aqui na News,
e ela topou!
Nós do larzinho gostaríamos de agradecer todas as doações, porque tudo que
era necessário foi dado aqui para gente, e a júlia também fala: "Ah, só
gratidão por todo mundo que ajudou porque pra mim, isso significa que tem
pessoas do meu lado torcendo pro meu sucesso." Sem vocês nada seria
possível!
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