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    Para quem não conhece ou não sabe como funciona, aqui vai um
resuminho: "Newsletter  segundo o dicionário Michaelis, é uma
comunicação por escrito dirigida a certo grupo de pessoas. A tradução
literal de newsletter seria boletim informativo". 
 
        Qualquer duvida ou sugestão entre em contato conosco. 
 
Esperamos que gostem. 
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     Olá, essa é a Newsletter do Larzinho, 
ela foi desenvolvida com o objetivo de
deixar vocês por dentro de tudo que
rola por aqui.                   
 Além dos posts semanais que
aconteceram em nossas redes sociais a
nossa News surge com o objetivo de
"prestação contas".
    Mas não é só isso, ela será também
para você que não consegue nos
acompanhar nas redes, aqui você
poderá saber sobre o que rolou e ou irá
acontecer. 
    A NewsLetter será periodicamente publicada no site do Larzinho e
encaminhada via WhatsApp. Faremos as publicações sempre no 10° dia
útil de cada mês, para que assim você possa acompanhar e ficar por
dentro de tudo. 
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RIFA DO LARZINHO, GANHE UM
IPHONE 11

      O Larzinho Chico Xavier nos meses de novembro e dezembro
estará vendendo uma rifa no valor de R$ 10, na qual o 1°
ganhador levará de presente um aparelho celular da Apple,
modelo Iphone 11 e os 2° e 3° sorteados ganharam obras de artes
de artistas daqui da capital.   O sorteio será realizado pela
Loteria Federal no dia 11 de janeiro de 2020.
    O valor arrecadado com a venda das rifas será totalmente
revertido para a compra de uma van escolar, para
transportarmos nossas crianças.
     Pedimos então  aquela (super) ajuda na divulgação e na
compra das rifas, para que possamos adquirir um modelo maior
que comporte no mínimo 20 pessoas, e o mais importante, com o
máximo de segurança e conforto. 
      Mais uma vez contamos com a sua participação para mais
essa conquista. Para adquirir a rifa ou tirar qualquer dúvida
entre em contato conosco pelos telefones: 
(61) 98266-2713 (WhatsApp) ou pelo (61) 3386-0460.



    Em 29 de setembro de 2019 o Larzinho
Chico Xavier contou sua trajetória pelas
telinhas da Rede Globo. A emissora foi
até o Larzinho para conhecer e
compartilha história incríveis e de
grandes superações de ex-acolhidos que
se reunirão em um café da manhã muito
especial. 
   Para saber mais dessa transmissão
acesse nossas redes ou encontre toda
cobertura no  GloboPlay.
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LARZINHO NA GLOBO

TUDO PELA SAÚDE 
    A equipe de vacinação do posto de saúde
do Núcleo Bandeirante veio até o nosso Lar
trazer segurança e proteção para todas as
nossas crianças. A principal vacina
oferecida nessa campanha foi a Tríplice
Viral. A medicação foi dada a todos os
acolhidos, mas espera aí, sabe o mais
legal? Ela também foi oferecida para a
nossa equipe de cuidadores e técnicos da
instituição, só não ficou protegido quem
teve medo da temida agulha.

    A Tríplice Viral é a proteção contra três tipos de doença virais, o Sarampo, a Caxumba
e a Rubéola. Essas doenças são contagiosas e extremante prejudicais a saúde, podendo
até ser mortal. 
                       Após a aplicação da vacina pode demorar até duas semanas para agir, mas não se
preocupem a proteção será vitalícia.
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TURMA DA MÔNICA EM...

    Em 17 de setembro a nossa turminha do Larzinho foi ao encontro da
turminha mais querida do Brasil, a Turma da Mônica. O encontro
aconteceu no Senado. 
    O evento que fez parte da programação da Comissão de Assuntos
Sociais, falou sobre inclusão social de pessoas com deficiência pela
obra do cartunista Mauricio de Sousa, A programação contou com a
presença do próprio criador da turma da Mônica e os personagens
portadores de necessidade especiais dos gibis da turminha, Luca, que é
cadeirante e Dorinha, que é portadora de deficiência visual. O evento
foi solicitado pelos Senadores Romário, ex-jogador de futebol da
seleção brasileira, e Eduardo Gomes (MDB_TO).
   E o mais especial desse dia foi a entrevista   concedida por Thiago, um
de nossos acolhidos. Thiago relatou ao jornalista do portal G1 que
apesar de ter adorado o encontro sentiu bastante falta da presença de
Cascão, seu personagem favorito da turminha. Cascão é um dos
personagens principais, sua maior característica é não gostar de água. 
                       Além da presença do Larzinho Chico Xavier o encontro também
contou com a presença de 400 crianças da Escola classe 102 sul e a
entidade Casa do Caminho. E   teve fotinha com Romário. Nossa
garotada adorou.
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NOSSAS DOAÇÕES 

    Nos meses de setembro e outubro as
doações que recebemos fizeram toda
diferença, aliás, como sempre fazem. E por
isso separamos esse cantinho para agradecer
imensamente a todos os nossos doadores, de
tempo e material. 
       Nesses meses o Lazinho estava precisando
bastante de sandálias havaianas e toalhas de
banho e mais uma vez nossos anjos da guarda
trouxeram até nosso lar. Recebemos 35 pares
de chinelos e cerca de 20 toalhas de banho,
tudo isso para nossos acolhidos.

     Não podemos esquecer que esse mês de
outubro por causa do dia das crianças foi um
mês especial para nossos pequenos,
recebemos muitas doações de brinquedos, o
que deixou nossa garotada bastante feliz.
Recebemos visitas de um grupo de jovens que
doou o esperado micro-ondas e passou o dia
no Larzinho com bastante entretenimento.

    Aaaaa, nós não podemos deixar de
citar as doações de São Cosme e São
Damião, ou como são popularmente
conhecidos Cosme e Damião.   Nos dias
26 e 27 de setembro são comemorados
os dias dos Santos Come e Damião, são
eles os santos padroeiros dos médicos
e dos farmacêuticos. Nessas datas em
praticamente todo o país, existe o
hábito de distribuir doces e
brinquedos para as crianças, e é claro,
o Larzinho não ficou fora dessa.
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75° ALMOÇO  BENEFICENTE

       O Lar Infantil Chico Xavier realizou sua 75° edição do almoço
beneficente no dia 06 de outubro de 2019.   O evento aconteceu
no restante parceiro Nosso Lar, que fica localizado na Asa Norte
CLN 201 BL B - Brasília – DF. 
      O Almoço beneficente que acontece tradicionalmente a
alguns anos é voltado para arrecadação de recursos às atividades
sociais da entidade, já que 60% de todo o custo da instituição
provem de doações e do valor arrecadado em eventos como o
esse.
    O almoço contou com música ao vivo, um cardápio bastante
especial e não podemos esquecer das sobremesas que foram
bastante elogiadas por nossos convidados, as deliciosas tortas
doces foram doadas pelo Seu Rubens, um doador muito especial
para nossa instituição.  
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75° ALMOÇO  BENEFICENTE

Além de todo entretenimento e
tanta comilança o evento contou
com um bazar, que foi
administrado pela colaboradora
Juliana Miranda com ajuda de
uma equipe muito especial, todo o
dinheiro arrecadado foi doado as
atividades da instituição.     
   O Lazinho agradece com todo
carinho nossos colaboradores que
estiveram presentes e fizeram o
possível para que esse evento
acontecesse. Agradecemos a cada
um que disponibilizou de seu
tempo para a venda dos convites,
ao total foram vendidos por volta
de 370 unidades e isso só foi
possível graças à colaboração e o
cuidado de nossos amigos
voluntários. 

    Agradecemos também a vocês que
acreditam em nosso trabalho, comprou o
convite e nos prestigiou com sua
presença e é claro, nosso muito obrigado
a todos que nos ajudaram na divulgação,
essa união fez e faz toda diferença.     
 E você que ainda não teve a
oportunidade de participar do nosso
almoço, não se preocupe ainda virão
muitas edições, então para ficar por
dentro das datas acompanhe nossas
redes sociais, endereços disponíveis no
fim da Newsletter.
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EQUIPE DO LARZINHO

     A novidade é incrível e animou
bastante nossa turma que agora
está maior. O Larzinho conta com
uma equipe de cuidadoras e uma
equipe técnica, com assistente
social, psicólogo, coordenadora,
financeiro etc. O funcionamento
do Lar depende do empenho,
realização e união das equipes. 
  
     

     A área de  do psicopedagogo é
bastante ampla e muito importante
para o auxílio de indivíduos com
dificuldades no processo de
aprendizagem. 
 
       Como o próprio nome já sugere
é uma profissão muito importante e
que une principalmente duas áreas
do saber: a psicologia e a
pedagogia.
 
         Mas a área também caminha
pelos conhecimentos da neurologia,
psicolinguística e antropologia.
      
      

    No mês de setembro a boa
notícia foi a contratação de três
novos membros, que chegaram ao
lar para somar. Foram contratados
um cuidador, uma estagiaria de
jornalismo e uma psicopedagoga.
Vocês sabem o que uma
psicopedagoga faz? Qual a
importância desse trabalho para o
Larzinho? Se não, continue 
 conosco nessa leitura e saiba um
pouquinho sobre.
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EQUIPE DO LARZINHO
     O psicopedagogo é responsável, pelo estudo dos processos do
aprender  humano  em várias fases da vida, seja em crianças e
adolescentes ou  em adultos. De maneira mais clara podemos
resumir o trabalho do psicopedagogo em identificar
dificuldades, distúrbios ou transtornos e a partir do diagnostico
desses problemas que podem ser de natureza emocional, mental,
social ou física. O psicopedagogo dará, então, o diagnóstico e
promoverá ações de tratamento. E a partir do diagnostico
aplicar métodos para que uma pessoa tenha um melhor
desempenho, desenvolvendo métodos de prevenção ou de
correção para esses problemas.       
      

NOSSO DOCE ESPAÇO

     Temos uma grande novidade. Em nova parceria com alguns
confeiteiros da cidade do Paranoá- DF o Larzinho presenteou os
aniversariantes dos meses de setembro e outubro com lindos e
deliciosos bolos personalizados. Os personagens e temas foram
escolhidos pelas crianças. E por isso o Larzinho agradece de
todo coração a colaboração dos confeiteiros e todos os
envolvidos para a realização desses momentos.  

Agradecimentos: @Carlosconfeiteiro e @bolosdascris 
      



GALERIA 
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SEJA UM DOADOR 

    O Larzinho precisa
      

CARNE VERMELHA 

FRANGO

PRODUTOS DE LIMPEZA 
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