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LARZINHO COM NOVOS ESPAÇOS

Há vinte e cinco anos o Larzinho funciona a todo vapor e desde então as casas 1 e 2 nunca
haviam passado por reformas, mas depois de um longo período de estudo e experiências
chegou-se ao acordo de que a cozinha do Larzinho precisaria de mudanças, não apenas por
questões estéticas, mas principalmente por segurança e melhor acessibilidade das nossas
crianças. Depois de muita conversa com as principais conhecedoras do espaço, tia Jane e tia
Dora, as cozinheiras da instituição, foi acordado com a equipe técnica alguns detalhes finais para
o início da mudança, o projeto foi iniciado, e quem desenhou cada detalhe foi a arquiteta, Julia
Richter, uma grande amiga da instituição.
Em dezembro de 2019 recebemos a visita do Júlio Peres, um doador que queria conhecer e
ajudar a intuição. Júlio é empreiteiro e em março, após conversa com Sylvio, presidente do
Larzinho, abraçou com todo coração o projeto para a nova cozinha, e de imediato topou e
ofereceu toda a mão de obra. No caminho do percurso de reforma foi constatado que com a
nova identidade da cozinha precisaríamos também dar um novo visual ao refeitório. A obra está
na reta final, faltam apenas alguns ajustes.
O Larzinho agradece não apenas ao Júlio que foi uma grande instrumento na realização desse
sonho, mas a cada um de vocês doadores, que ha mais de um ano abraçaram essa causa e vêm
nos apoiando. A cozinha e refeitório estão quase prontos e daqui poucos dias o Larzinho poderá
oferecer muita segurança e conforto a todos os nossos acolhidos é funcionário e é claro que
após a pandemia estaremos de braços abertos a quem quiser conhecer o novo espaço.

GALERIA
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PÍLULAS
Folclore é uma manifestações da cultura
popular que caracteriza a identidade social de
um povo,
são ensinados, passados ou
manifestados por símbolos e manifestações
como a dança, ritmos, jogos, lendas, comidas e
crendices .
Os ensinamentos e manifestações dessa
cultura
normalmente
são
discutidos
e
aprendidos por atividades escolares, mas com a
chegada da pandemia, a tia Lubia, junto a toda
equipe precisaram desenvolver atividades para
ensinar sobre as lendas e brincadeiras
folclóricas, e assim não deixar que as crianças
do Larzinho não apreendessem sobre a
riquíssima cultura e suas manifestações. Agora
todos sabem sobre o boto, a mula sem cabeça,
a pular amarelinha etc.

PÍLULAS
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E no Larzinho a diversão é sempre presente. No
último mês aconteceu uma super festa do pijama,
com decoração, música, hambúrguer, bolo de
chocolate, pizza, refrigerante e muita brincadeira.
Todos participaram da organização, cada um fez um
pouco e saiu tudo perfeito.

Tio Sylvio e tia Juliana levaram ao Larzinho o Pepe, para
alegrar o dia dos pequenos. Foi um dia muito divertido, e
cheio de atividades que auxiliam no desenvolvimento das
crianças, como o desenvolvimento afetivo, fortalecimento
do sistema imunológico, diminuição da ansiedade e do
estresse e com certeza a memória afetiva que foi criada
será guardada de forma especial em cada um deles.

As festas de aniversários sempre foram um assunto
muito importante para a instituição e uma data muito
especial para os pequenos, só que infelizmente durante
a pandemia foi preciso parar com as atividades, mas
após a chegada da Tia Cida, uma das cuidadoras, que
topou realizar todos os preparativos, como confeitar o
bolo e a decoração personalizada, voltamos a realizar
as festinhas. Faça parte desses momentos, doe e deixe
tudo mais lindo.
Após a chegada do novo acolhido, A.S, 10 anos, o
Larzinho está passando por um grande processo de
inclusão. Tem sido um desafio para toda equipe,
mas também uma oportunidade incrível e
enriquecedora de aprendizado para todos. O A.S é
portador de autismo e deficiência auditiva. Ele foi
muito bem recebido por toda galerinha, todos
amam e colabaram bastante no contato com ele.

AJUDE O LARZINHO
10° NEWSLETTER DO LARZINHO CHICO XAVIER - AGOSTO 2020 ➤

Compartilhe e ajude nossas crianças. Contamos também com sua doação para
mantermos a qualidade da alimentação e cuidados dos 22 acolhidos.
-Alimentos básicos

- sabonete;
- álcool em gel e liquido 70%;
- água sanitária;
- sabão em pó;
- creme de pentear;
- Shampoo; condicionador;
- desinfetante;
- sacos de lixo;
-carne vermelha, frango e verduras;
Leite em pó Nan 1 Zero Lactose, para uma bebê que esta sob nossos cuidados.

Itens que podem ser doados para as festinhas de aniversários:

-ingredientes para bolo
-velas
-balões
-leite condensado
-sucos/refrigerantes
-descartáveis temáticos

PARA
DOAR

ENTREVISTA
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Júlio César Peres, 65 anos, empreiteiro,
esposo da Fernanda, pai do César, da Bárbara,
da Esther e do Augusto. Chegou ao larzinho
em dezembro de 2019, com intuito de
conhecer e ajudar a instituição, foi recebido
pela tia Wilma, a coordenadora do Larzinho.
Julio afirma ter tido uma excelente recepção, o
que deixou a primeira impressão melhor do
que poderia e dali o vinculo foi selado.

Como decidiu procurar a instituição?
Procurei a Entidade através do Frei Vicente, que me indicou uma entidade seria,
para podermos contribuir.
O que o sucesso da obra representará para a instituição?
A nova cozinha e o novo refeitório representará para entidade uma nova época, espaços mais
Clean melhor condicionamento dos alimentos, mudança do acesso do banheiro dos
colaboradores, pela antiga área de serviço, que foi integrada a área da cozinha. Obedecendo
uma solicitação do Ministério Publico.
Para você o que o Larzinho tem de diferente de outras intituições ?
Um principal diferencial do Larzinho com relação as outras entidades, é a seriedade e determi
nação das pessoas que estão à frente da entidade. Todos sem exceção abraçam a entidade
com muito AMOR.

DESPEDIDA
Despedida talvez não seja o melhor termo em questão, mas talvez , ou com certeza,
gratidão será sempre o utilizado/sentido por mim ao lembrar do caminho trilhado e
história construída na instituição. Gratidão por cada contato individual e coletivo nos
quais resultaram em grandes aprendizados. Gratidão por fazer parte do nascimento na
área de comunicação na instituição, cheguei no zero, aprendi no velho, contribui com o
novo, refiz técnicas já existentes, criei novas, compartilhei sucessos , também falhei, mas
foi assim que chegamos e alcançamos o total do hoje.
Meu desejo é que o próximo da área receba autonomia e cuidado, os mesmo que
encontrei aqui, para que tenha ânimo e recursos para a continuação de uma linda,
brilhante, e importante trajetória. Gratidão a todos vocês crianças, equipe e doadores.
Isabela Gouveia
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