Larzinho
Chico
Xavier
16º EDIÇÃO DA
NEWSLETTER DO LARZINHO
CHICO XAVIER
MARÇO 2021

*Esse é a L.H, ele tem 9 anos e é abrigado do larzinho.

Dia das

MULHERES!
Nosso corpo de trabalho é
constituido, majoritariamente,
por mulheres.
Na matéria especial deste
mês, faremos uma
dedicatória a nossa
fundadora Maria Expedita
Ávila, às nossas cuidadoras
e as mulheres que
compoem nossa
administração e diretoria.
"Gostaríamos de agradecer o carisma,
a paixão e a dedicação destas
mulheres, e que sem elas a
instituição nada seria."
- Larzinho Chico Xavier

@larzinhochicoxavier

Atualmente, com 81 anos, a
fundadora Maria expedita já
está aposentada e deixou os
frutos do seu trabalho para as
próximas gerações zelarem com
o mesmo carinho e força que ela
teve ao longo de todos estes
anos.
Além dela, temos as mulheres
que trabalham na nossa
diretoria e corpo técnico.
Gostaríamos de citar seus nomes
e suas posições em nossa
instituição como uma das formas
de homenagem.
Aline- Cuidadora
Cida - Cuidadora
Janilde- Cozinheira
Fernanda- Cuidadora
Keila- Cuidadora
Andréia- Cuidadora
Débora- Cuidadora
Rosenilde- Cuidadora
Maria das dores- Cozinheira
Juliana- Diretora de cultura
Luiza- Diretora de eventos
Alexandra- Diretoria de administração
Wilma- Coordenadora
Lúbia- Psicopedagoga
Rayane- Assistente social
JUliana- Psicóloga
Yasmin- Estágiaria de comunicação
Sthefany- Estágiaria de administração

Somos gratos a essas mulheres
incríveis e inspiradoras. E todos os
seus nomes serão sempre lembrados
por nossa instituição.
- Larzinho Chico Xavier

@larzinhochicoxavier

Volta ás aulas.
A VOLTA ÁS AULAS
ACONTECEU NO DIA 8 DE
MARÇO. ANTES DO
ACONTECIMENTO, NÓS
COMPRAMOS E
INOVAMOS NOSSOS
COMPUTADORES E
CELULARES PARA AS
CRIANÇAS USAREM SEM
PREOCUPAÇÃO.
E A NOSSA
PSICOPEDAGOGA
ACOMPANHA AS NOSSAS
CRIANÇAS EM TODAS AS
AULAS, NÃO DEIXA QUE
NINGUÉM FIQUE SEM
FAZER O DEVER DE CASA,
E PARTICIPA DAS
REUNIÕE ESCOLARES.

Atenção!
Estamos
precisando de:
-Legumes e verduras
-Frutas
-Carne vermelha
- Óleo

-Feijão
-Farinha de trigo
- Veja
-Creme de Cabelo

O nosso espaço de saúde está mais ativo do que nunca!
O larzinho, no mês de
março abre um novo local
chamado de espaço saúde.
É uma pequena enfermaria
para as crinaças,
adolescentes e
colaboradores.
O espaço foi montado com
orientação da enfermeira,
que além de pequenos
atendimentos, está
capacitando as nossas
cuidadoras em primeiros
socorros
E gostariamos de homenagear
aqui, a profissional Raquel
jfgnoj. ELa é enfermeira e
decidiu voluntariar aqui
conosco.

Fizemos uma entrevista super legal com
ela!
1.Por onde você conhece o
larzinho?
"Conheci o larzinho há mais
de 10 anos através da
Alexandra e Ayde que me
convidaram pra participar
de um grupo de socialização
das crianças e adolescentes
daí uma vez ao mês."

2.O que te fez querer
voluntariar aqui?
"Amo crianças e
adolescentes e cuidar deles
brincando e se divertindo
era muito bom.
Sempre gostei de cuidar."
3- O que te move como
profissional?
"Sou apaixonada pelo
cuidar, esse sentimento
maternal é inerente a mim,
daí juntei o sentimento com
a técnica do cuidar."

Projeto irmão mais velho.
O PROJETO IRMÃO MAIS VELHO É
ORGANIZADPELA ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC),
INSTITUTO ACONHEGO EM
CONJUNTO COM O COLÉGIO
LEONARDO DA VINCI. ESTE
PROJETO VISA A CONVIVÊNCIA
COMUNITÁRIA ATRAVÉS DE UM
ENCONTROS MENSAIS ONDE SÃO
REALIZADAS ATIVIDADES,
BRINCADEIRAS CULTURAISE
OUTRAS INTERATIVIDADES ENTRE
OS ACOLHIDOS E
ALUNOS DO 9º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
ENSINO MÉDIO .

E mesmo com a pandemia,
eles se reiventaram e não
desistiram de acomapanhar
as nossas crianças e as de
outras instituições.
Nossas crianças no dia 13/03
tiveram atividades do
projeto por meios virtuais.

UM MENINO MUITO ESPECIAL!

O nosso pequeno
fez 7 anos no dia
12/03, a festa foi
incrível, todos
comeram
bastante.
E a felicidade
dele não pode ser
escrita!
Perguntamos o
que ele queria de
aniversário, e
recebemos a
seguinte
resposta: "cansei
de tentar ganhar
um perfume no
meu aniversário!"
Então, dito e
feito! Compramos
um perfume pra
criança, e já dá
pra ver pela foto
né?

Aniversariante do
mês!
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