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    O Larzinho chico Xavier é uma
instituição sem fins lucrativos e
ou vínculos políticos. 
  Foi inaugurada em 1995, por
Maria Expedita Ávila.
  Dona Expedita mãe de duas
meninas,   nascida em Minas
Gerais, veio para Brasília aos 35
anos após um incêndio
traumático que enfrentou na
cidade de São Paulo, onde
morava desde seus 6 anos de
vida.   Aqui na capital trabalhou
na Eletro Norte por 15 anos e por
mais 12 no Tribunal do Trabalho
(TST).
  Foi vice-presidente da
Associação de Assistência do
Menor Casa do Saber, e foi dentro
dessa experiência que surgiu o
desejo de construir o Larzinho.
Em parceria com o Lar dos
velinhos Franscisco de Assis, que
doou o terreno, Dona Expedita
ergueu nossa instituição, em
poucos dias arrecadou cerca de
46 mil reais.
 

    .
 

    Durante a entrevista Expedita cita algumas pessoas que ela
denomina como essências para a existência de Larzinho, Ben
Jur Ruas, Rubens Murga e Walter Padoa são uma delas.
      E durante todos esses anos de atuação o Larzinho já acolheu
mais de 300 crianças e adolescentes, proporcionando o
desenvolvimento físico, psicológico e fraternal.
  Atualmente o Larzinho acolhe 21 crianças e proporciona a
todas elas, boa alimentação, um lar de aconchego, cuidadores
capacitados e uma equipe técnica espetacular.
 

Como e quando surgiu a ideia de fundar o Larzinho ?                             1.
A iniciativa surgiu quando trabalhei como vice-presidente,   junto   ao Ciro
Eleno da SIlveira , fundador e diretor do orfanato Associação de Assistência
ao Menor Casa do Caminho.
 2. E hoje, a senhora diria que o Larzinho é um sonho realizado?     
Sonho não, mas um grande objetivo. 
 3. O que a senhora ainda espera do Larzinho?                                    
Não posso esperar nada, eu apenas tenho votos, votos que ele siga e siga com
amor. 
  4. descreva em poucas palavras o que o Larzinho
significa, em um aspecto bastante pessoal?
Eu não posso descreve-lo, ele não é meu, na
verdade, ele não é de ninguém além de Jesus.
 5. Nessa longa e vitoriosa trajetória existe
alguém que tenha marcado sua permanência no
Larzinho?
Sim, o Filipinho (Luíz Felipe), um ex acolhido,
existia um grande vínculo.
 

“temos que trabalhar tecnicamente, eu trabalhei
apaixonadamente”

 

Entrevista
 



EM DEZEMBRO...

    Antes de falarmos sobre nossas doações recebidas no mês de
dezembro, o Larzinho vem relembrar vocês, amigos e colaboradores que
nossa rifa ainda está em circulação. Ao adquirir a rifa vocês irão
concorrer a um Iphone 11, obras de artes de artistas de Brasília e o MAIS
importante ein, estarão mais um vez ajudando o Larzinho Chico Xavier a
proporcions mais conforto e segurança para nossos acolhidos.
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    Essa é uma notícia muito especial. 
   Para quem não conhece, essa moça linda no meio, se chama Cris, ela
foi uma de nossas acolhidas por 4 anos, e agora está indo para um Lar
que será seu. As duas moças que estão ao lado da Cris são, a Ellen e a
Sara, elas são as mães da Cristina. O Larzinho está radiante com essa
adoção e não poderíamos deixar de contar essa novidade linda para
vocês.

  E no mês de dezembro também aconteceu a formatura dos nossos
acolhidos que participaram durante todo o ano de 2019 da Guarda
Mirim. Aproveitamos para agradecer a todos envolvidos pela realização
e permanência de nossas crianças no projeto.

    E é claro a festa de natal que acontece a alguns anos no Larzinho.
A nossa parceira e amiga Dora Thiago realiza   todos anos a maior
festa natalina para nossos acolhidos. Nossas crianças receberam
muitos presentes e muita diversão. 

E aqui deixamos nosso agradecimento a todos os envolvidos.

  O instituto SABIN até o dia 19 de dezembro estará arrecadando
brinquedos em suas unidades para presentear duas instituição de
acolhimento e o Larzinho é uma delas, então participe também.       
  Os brinquedos arrecadados foram higienizados, embrulhados e serão
distribuídos para ao natal.
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DOAÇÕES....

  O Larzinho Chico Xavier gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores dos
meses de novembro e dezembro. Foram muitas doações que recebemos e que nos
fizeram muito feliz. O nosso ano esta sendo encerrado com chave de ouro e coração
aquecido e isso só foi possível graças a todos vocês.
    Gostaríamos de citar um por um que fez esse ano mais especial e possível, mas a lista
é extensa e por isso fazemos aqui um agradecimento coletivo  a todos vocês. 
   No mês de dezembro recebemos doações de alimentos, roupas novas de excelente
qualidade, de freezer, televisão e brinquedos.
     Nossas crianças encerram o ano de 2019 com muito mais qualidade, conforto e
recurso, mas  isso só foi possível graças a sua parceria e colaboração. 
       O Larzinho espera que no ano de 2020 todos vocês estejam junto a nossa equipe
novamente para que possamos iniciar e concluir um ano de muito sucesso como esse
que se encerra. 



EM 2019...

  No ano de 2019, efetuamos um trabalho eficiente em relação às necessidades
básicas dos acolhidos, como: saúde, educação, cultura e lazer, mas sabemos que os
serviços oferecidos não se dão somente da eficácia dos direitos mínimos, sabemos
que a vinculação entre cuidadoras e acolhidos é primordial, por isso, nesse ano de
2019 investimos no corpo de cuidadoras e funcionários que trabalham direto ou
indiretamente com as crianças e adolescentes, promovendo capacitação para as
cuidadoras a fim de melhorar o atendimento e também o relacionamento em
equipe.
  Um agradecimento especial a todos os profissionais que fazem parte do
descobrimento e construção como sujeito de nossas crianças e adolescentes, o
muito obrigado especial para todos os psicólogos: Denise Mazzuchelli, Isadora
Rodrigues, Daniele Furlan, Alessandra Garcês, Simone de Queiroz, Alline
Meireles, a fonoaudióloga Luana Medeiros, aos médicos: Paulo Seixas, Mario e
Simone e a todos os profissionais que acompanham semanalmente as crianças na
área escolar como: Raiuce, Estelina, Marli e Luciana. Aos parceiros de longa data,
Aconchego, CID, guarda mirin, anjos do amanhã, escolinha do amor, Dalvan e
Raquel que são parceiros de longa data ao banco de alimentos, Regina e Jean que
ajudam na feira semanal e a regional de ensino do Núcleo Bandeirante que
auxiliam na garantia da convivência comunitária, no desenvolvimento intelectual
e emocional nos vínculos afetivos e na alimentação. 
   A todas e todos os sócio- mantenedores que doam mensalmente e a todas as
pessoas que nos doam semanalmente mantimentos, produtos de limpeza e outros.
Com todo esse apoio exercemos um trabalho de qualidade e atendemos mais de 30
crianças e adolescentes tendo como foco a reintegração familiar, foram feitas em
2019 sete reintegrações e três adoções. No espaço físico conseguimos vários
avanços em 2019, a reforma no telhado, da dispensa, pintura das casas, portão
eletrônico, sistema de câmeras e o inicio do projeto da reforma da cozinha. Em
2020 desejamos aprimorar o atendimento emocional dos nossos acolhidos e a
construção como sujeito.
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COLABORADORES...
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