Outubro de 2012

LIC Comunicação
Semana das Crianças
Em comemoração ao mês das crianças o LIC preparou na semana do
dia 12 de outubro uma programação diferenciada e especial para os
pequenos.
Alguns parceiros colaboraram realizando doações, os alunos do colégio
Objetivo e a empresa Audibel doaram brinquedos e a empresa West
Cargo doou saquinhos de doces.
Também foi inaugurada a sala de vídeo, nomeada como “Sala dos
Pequenos do LIC”. O espaço foi totalmente reformado e equipado para
que aos atendidos possam brincar e aprender em um local alegre e Inauguração: Sala de Vídeo
confortável. A Instituição contou a ajuda de colaboradores e voluntários para a montagem do espaço.
Passeio ao Zoológico

Ação entre Amigos

Dia 19 de outubro, o LIC em parceria
com o Instituto Cândido de
Desenvolvimento Social levou todas
as crianças atendidas ao Zoológico de
SP. O passeio foi produtivo, as crianças
tiveram a oportunidade de conhecer a
diversidade da fauna e da flora
brasileira, bem como participar de uma
atividade prazerosa e interessante.

Durante dois meses o LIC realizou a campanha: “Ação entre
amigos”, com o intuito de arrecadar fundos para a
Instituição. O sorteio dos prêmios foi realizado no dia 13 de
outubro pela Loteria Federal.

1° Prêmio: Vale compras de R$ 1.000,00
Ganhador: Seisa Saúde
(A empresa reverteu o prêmio para a Instituição)

2° Prêmio: Vale compras de R$ 500,00
Ganhador: Família da criança atendida pelo LIC: João Vitor

“Com o vale compras que a minha mãe ganhou, eu vou
pedir pra ela comprar um monte de coisas pra fazer um
Agradecemos a todos que
piquenique, uma rede e morangos, que eu gosto bastante”
colaboraram e participaram!
João Vitor - 7 anos
1° Prêmio: Bicicleta
(Cupom não foi vendido)

Trabalho Voluntário
No sábado, dia 27 de outubro, o LIC recebeu alguns funcionários da empresa UPS do Brasil que
trabalharam voluntariamente na restauração do nosso muro interno. A empresa doou todas as tintas e
materiais necessários para pintura. Agradecemos pela importante contribuição e colaboração dos
funcionários!

Lar da Irmã Celeste

Av: Dr. Timóteo Penteado, 3035 Torres Tibagy Guarulhos - SP
www.lardairmaceleste.org.br lic@lardairmaceleste.org.br

