Abril de 2012

LIC Comunicação
Doação de Violinos
No decorrer do ano, são oferecidas diversas atividades culturais para as crianças atendidas pelo
LIC. Este ano, temos como proposta oferecer aulas de violino.
No mês de março foi lançada a campanha: “Doe um Violino”, dentro de
pouco tempo tivemos um retorno da empresa Baterra Clube, que se
prontificou em doar todos os violinos necessários. Dia 02 de abril
recebemos os colaboradores da empresa, que trouxeram 10 violinos, 10
flautas e diversos kits de percussão.
O LIC agradece imensamente pela boa vontade, carinho e respeito que a
empresa tem pelo nosso trabalho, obrigada pela importante colaboração!
Páscoa no LIC
Em comemoração a Páscoa, nossos atendidos assistiram no dia 11 de abril
o “Show da Ka Xuxa e sua turma”, a apresentação foi feita de forma
voluntária pelos colaboradores da empresa Joiamara Eventos, que
trouxeram vários personagens animados incluindo a visita de uma
coelhinha que fez a entrega de chocolates para as crianças.
No dia 12 de abril, a escola de informática Microcamp, também doou
diversas caixas de bombons e ovos de páscoa para as crianças.
Agradecemos a todos pela colaboração!
Ação entre amigos de Páscoa

6ª Brazil Patchwork

Durante dois meses o LIC realizou a campanha: “Ação entre
amigos de Páscoa”, com o intuito de arrecadar fundos para a
entidade. O sorteio dos prêmios foi realizado no dia 07 de
abril pela Loteria Federal, agradecemos a todos que
colaboraram e participaram!
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Disponível para
ganhador retirar

Prêmio Supresa

Atendida do CLIC que mais
vendeu cupons

Prêmio Supresa

Família de Criança atendida
que mais vendeu cupons

Lar da Irmã Celeste

Os atendidos pelo Programa CLIC
visitaram no dia 18 de abril a 6ª Brazil
Patchwork, evento destinado à
exposição de artesanatos
elaborados com a técnica de
patchwork, além de apresentar
tendências, novidades e
lançamentos.
Agradecemos a parceria com a
empresa organizadora do evento,
WR São Paulo, que colaborou
concedendo desconto no valor dos
ingressos.
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