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O Larzinho na luta

Nossas crianças 
ganham aulas de Jiu-Jítsu

           Leandro Santos da Costa, 42 anos, lutador de jiu-jítsu há 25 anos, ex-acolhido da creche da MÃE
PRETA, é o professor/mestre voluntário dos nossos acolhidos pelo projeto MAKTUB. Leandro afirma que o
projeto foi desenvolvido para oferecer cultura, lazer, acolhimento e ensinamento de como aprender a
perder em meio a tantas lutas diárias. Ele acredita que com  prática esportiva e disciplina oferecida as
nossas crianças poderão surgir grandes competidores e campeões. O projeto foi nomeado por MAKTUB,
que é uma palavra em árabe que significa "já estava escrito" ou "tinha que acontecer”, as aulas acontecem
duas vezes na semana, as segundas e quartas, no contra turno do horário letivo.  Para o Leo o projeto
será uma forma de amenizar todo o esforço e dedicação que nossas crianças enfrentarão durante toda
jornada.  O maior motivador da criação do projeto, depois do sonho de realizar o bem e oferecer o
diferencial na vida de crianças acolhidas, foi o próprio filho do lutador. “Eu imaginei meu filho na
situação em que essas crianças se encontram e na qual me encontrei um dia e então pensei em
como ficaria feliz e como o jiu-jítsu faria diferença na construção do ser humano melhor que
meu filho poderia ser”.
                   Além das aulas e todo ensinamento, Leandro em parceria com o Ministério Público do Trabalho
(MPT) e outros doadores também oferecem gratuitamente o transporte, uniformes e alimentação dos
nossos pequenos futuros campeões.
                   Durante as aulas o mestre trabalha o coletivo, a disciplina, a história, a cultura e o afeto. É uma
aula bastante afetuosa, com grandes ensinamentos. Nossos acolhidos estão bastante empolgados e
dedicados ao esporte, que essa parceria seja duradoura. Aproveitando o  espaço  gostaríamos de
agradecer carinhosamente, a mãe do Leandro, a tia Maria Luíza, que todas as aulas leva o tão esperado
lanche para nossas crianças, a tia Thísa do escolar, a academia pelo espaço e é claro, as nossas cuidadoras
pela dedicação e empenho, sem vocês, não seria possível.



     Fevereiro foi um mês muito especial para o nosso Larzinho. A Família BARROSO, que
estava acolhida e em acompanhamento pela nossa instituição desde o ano de 2019, foi
finalmente reintegrada. Carol, Ana, Nicole, Thiago e a Jhule, após sete meses de
acolhimento,  voltaram para o lar, e a partir de agora estarão sob os cuidados da mãe,
Maria Barroso. No dia 14 de fevereiro em festinha de despedida, a família agradeceu
imensamente a toda nossa equipe, pelos cuidados e apoio. Segundo Maria, o
acolhimento foi um divisor de águas e que agora não só ela, como as crianças
também sabem o verdadeiro significado e a importância de estarem juntos.                 
   Ela agradeceu em especial nossos cuidadores e a equipe técnica pelo trabalho
desenvolvido e diz ser perceptível a melhora no comportamento dos irmãos. Foi um
momento bastante feliz, que deixará saudades e uma sensação de dever cumprido. 
     Nossos acolhidos homenagearam com cartinhas e presentes os irmãos que estarão
(re)iniciando uma nova jornada. Obrigada pela confiança, parceria e aprendizado
Barrosos, o Larzinho deseja muito sucesso e união. E os parabéns a nossa equipe. 

Família reintegrada

Também temos!



  O guarda-mirim está de volta e nossas crianças bastante
empolgadas. O projeto já é nosso parceiro e tem como propósito
oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento dos
adolescentes, estimulando o aprendizado e o desenvolvimento
de atitudes sociais positivas, tais como: disciplina, hierarquia,
respeito ao próximo, ética, cooperação mútua, amizade e
cidadania.
   Agora no contra-turno da escola temos atividades muito
importantes no desenvolvimento dos nossos acolhidos. Obrigada
aos envolvidos.

Guarda-mirim 

do Larzinho



    O primeiro almoço
beneficente de 2020 irá
acontecer no dia 15 de
março e contamos muito
com a sua participação.
Venha passar um domingo
especial, com musica ao
vivo e uma comida
sensacional. E sabe o mais
especial? O valor
arrecadado no almoço
será totalmente voltado
para complementar o valor
para compra da van para
as nossas crianças! Venha
se divertir e ajudar o nosso
Larzinho. Entre contato
pelo WhatsApp, ali vamos
enviar o cardápio

     O projeto dos aniversários vai a todo vapor e durante o ano  teremos muitas festinhas!
Neste mês, elas foram lindas e cheias de momentos muito especiais. Gostaríamos de
agradecer aos nossos doadores que tornaram esses momentos possíveis. E aproveitamos
para um agradecimento especial as nossas parceiras a Tia Bia, ela é confeiteira e fez uma
linda parceirinha com nosso Larzinho, a Tia Sara que sempre ajuda em todas as festinhas e
também doa bolos lindos e deliciosos, que são confeitados pelo pr seu marido e a Tia Melissa
que trás para nossas festinhas deliciosas pipocas gourmet, MUITOOOOO OBRIGADO COM
TODO CORAÇÃO.

Seja você um doador também, ainda teremos muitas festinhas ❣



  Este será sempre um espaço
reservado para que vocês
possam conhecer um pouquinho
mais da nossa equipe e
colaboradores. Na 2° ediação, as
crianças falaram com uma
cuidadora pra lá de especial!
 

  O que você acha do Larzinho?  
-Maravilhoso, é incrível o que fazemos aqui 
   Você gosta de trabalhar aqui, gosta das crianças?
-Sim,, tenho muito amor por essas crianças e acredito  que as pessoas podem ter uma
história diferente, basta encontrar alguém  que tenha no coração a vontade.
    Você gosta dos eventos realizado pelos voluntários ?
- Sim acho maravilhosos. Trazem mais alegria e animo. 

Crianças
entrevistam:

Tia Rose

 

Quer saber mais da Tia Rose?
No início foi muito difícil aprender qual o papel do cuidador, afirma a tia Rose. No
larzinho existiam cerca de 52 crianças, um total de 10 bebês e na época seu filho tinha
quatro meses de vida o que foi um desafio e tanto, o Lucas morou no Larzinho desde a
sua chagada até completar 14 anos de idade, o que ajudou bastante a conciliação no
papel de mãe e educadora.
Tia Rose é casada há 5 anos, mãe do Lucas, um rapaz de 18 anos, mora na Samambaia
Norte e é a nossa cuidadora mais antiga, ela está conosco desde o ano de 2001 e é uma
educadora muito dedicada, prestativa e extremante carinhosa com nossos acolhidos.
Não existe uma de nossas crianças que não tenha um carinho muito especial pela tia
Rose, ela é super engajada, adora preparar as festinhas de aniversário, tem um jeitinho
especial de tratar individualmente cada um dos nossos acolhidos. Sem dúvidas a tia
Rose é um anjo especial na nossa instituição, obrigada pela dedicação Tia Rose.
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COLABORADORES...
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