Julho de 2012

LIC Comunicação
Doação – Projeto Mãos que Ajudam
O projeto “Mãos Que Ajudam” é uma ação humanitária e serviço
comunitário, a nível nacional, desenvolvido pela Igreja da Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias.
No dia 26 de julho o Lar da Irmã Celeste participou de uma oficina de
armazenamento de alimentos realizada pela igreja. A oficina propiciou aos
participantes conhecimentos de técnicas de armazenamento de alimentos
não perecíveis em garrafa pet, tais como: arroz, feijão, macarrão, entre outros.
No sábado, dia 28 de julho, a entidade recebeu voluntários da igreja que
trouxeram a doação de 430 kg de alimentos, arrecadados durante a ação.
Agradecemos a todos pela importante ajuda na alimentação de 200 crianças e
75 adultos!

Cursos de Capacitação
O LIC constantemente investe na capacitação de seus profissionais, com a finalidade de oferecer
segurança e um trabalho de melhor qualidade às crianças e adultos atendidos.
No mês de julho foram realizados alguns treinamentos, dentre eles destacamos: Curso de Brigada de
Incêndio, cedido gentilmente pela Work Fire (Guarulhos), realizado no dia 13. O treinamento foi de
extrema importância para prevenir e combater
acidentes na entidade. Na semana do dia 16 de
julho, 3 profissionais participaram de um curso de
especialização em Formação de Brinquedista e
Organização de Brinquedotecas onde adquiriram
conhecimentos
a cerca do brincar e sua
importância no desenvolvimento da criança.

Colabore com nosso bazar!
O que fazer com aquele sapato ou roupa apertada? O acessório que não
combina? Aquele brinquedo que seu filho não brinca mais? O eletrodoméstico
que foi substituído por um mais moderno? Que tal juntar tudo e mais algumas
coisinha e doar para o Lar da Irmã Celeste?
Aqui o que está em bom estado e não é útil pra você, para nós é muito bem vindo!!
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