Setembro de 2012

LIC Comunicação
LIC participa do jantar de aniversário do ICDS
Sábado, 22 de setembro, o Instituto Cândido de Desenvolvimento Social - ICDS, entidade parceira
do LIC, realizou um jantar em comemoração aos seus 10 anos de existência. Alguns colaboradores
e membros da diretoria do LIC estiveram presentes no local prestigiando o evento. Dez crianças
atendidas fizeram uma apresentação de dança italiana para os convidados. Parabenizamos o
Instituto pelo belíssimo trabalho e importante parceria com o LIC!!

Integrantes de Centrais de Voluntariados de SP almoçam no LIC
Nos dias 14 e 15 de setembro aconteceu o Encontro de Rede Paulista
de Centros de Voluntariado. Este ano, Guarulhos sediou o evento que
foi organizado pela Central de Voluntariado de Guarulhos - CVG.
O evento foi encerrado no sábado, dia 15 de setembro, com um almoço
no LIC onde os participantes puderam saborear nossa tradicional
feijoada e conhecerem os projetos desenvolvidos pela Instituição.
Aproveitamos para agradecer a CVG pela importante colaboração no
encaminhamento de voluntários para a Instituição!
LIC reforma Salas de Atividades

Homenagem a Bandeira

Após alguns anos, o Lar da Irmã Celeste
iniciou no mês de setembro a pintura em
suas salas de atividades.
Além da reforma, o intuito foi de deixar
os espaços com um aspecto mais
agradável, descontraído e colorido,
pois cada sala receberá uma cor
diferente.
Esperamos que essa adequação
possa favorecer os educandos e
educadores no desempenho das
tarefas, ajudando a melhorar a
atenção e o reaproveitamento das
atividades.

Em comemoração a Independência do Brasil, as crianças
atendidas pelo LIC se
reuniram no dia 06 de
setembro para cantar o Hino
Nacional Brasileiro e o Hino
da Independência Brasileira.
O objetivo do encontro foi de
despertar desde cedo nos
pequenos o interesse cívico,

Lar da Irmã Celeste

amor à pátria e valorização
de nossos hinos.
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