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Participe conosco! Venha nos visitar!

Destaques de nossas atividades nesse trimestre:

Os pequenos da Creche Meimei literalmente marcaram a chegada da nova estação: a Primavera. 
No último dia 23, munidos de pazinhas e regadores, os alunos do Núcleo Meimei plantaram 

com muito entusiasmo mudas de orquídeas, violetas e margaridas, pondo assim em prática o tema 
“Inovação Ambiental”, proposto pela Equipe Pedagógica para o ano de 2009, que ao utilizar os 
recursos naturais locais auxiliam no processo global de estimulação biopsicossocial.

§ Prontos para a Primavera
“Melhor fazer cada dia
Pequeno serviço à mão
Que sonhar inultimente
Em busca da perfeição” Deraldo Neville

Livro “Paz e Alegria”- Francisco Cândido Xavier/
Espíritos Diversos

§ Mensagem

Foi no típico inverno de Ribeirão Pires que aconteceu o 5º Festival do 
Chocolate. O LEBEM participou da festa em  stands do Fundo Social do 
Município, cedidos pela Primeira Dama da Cidade: Sra. Lígia Volpi. 

Na ocasião, tivemos a oportunidade de divulgar nossa história e atividades 
durante os dias do festival, com exposição e venda de artesanato, bordados, peças 
em marchetaria e tear, produzidos pelos alunos do Núcleo de Assistência Anália 
Franco. Valeu a pena!

§ 5º Festival do Chocolate

Formandos do 1º semestre 
de 2009 dos cursos livres de 
Montagem e Manutenção 
de Computadores, Desenho 
Técnico Mecânico e Informática 
Básica, se despediram da equipe 
pedagógica, professores e amigos 
no dia 4 de julho, em mais uma 

comemoração com entregas de certificados, coquetel e muitas fotos 
no salão Anália Franco.

§ Deixarão Saudades...
Essa foi a pergunta que a equipe de 

voluntários e funcionários do LEBEM 
mais fez aos presentes na Noite da Pizza 
2009. Aberta com apresentações culturais 
dos alunos do Lar e ao som do teclado de 
Chico Santana e sua banda, as famílias 
da comunidade e convidados tiveram a 
oportunidade de se confraternizar na noite 
de 4 de julho, saboreando, é claro, pelas 

tradicionais pizzas assadas no forno à lenha.

§ Quem Quer Mais Pizza?

Soprando 36 velinhas no último dia 30 de agosto, em um domingo de sol onde a natureza também parecia estar 
em festa, o LEBEM comemorou mais um ano de história. Os presentes puderam rememorar e se emocionar com as 
palestras “Rememorando Alayde” e “Regozijemo-nos” de Nancy Puhlmann, Presidente da Instituição Beneficente 
Nosso Lar, interpretadas pelas Senhoras Julia e Thereza. As palavras de estímulo e amparo em prol do próximo, 
juntou-se à homenagem realizada pelos alunos do curso de flauta doce das Oficinas Educativas.

E como também não poderia faltar, foi servido a todos o tradicional caldo verde ao som do violão e voz de Felipe 
Pimenta, além de doces, salgados e refrigerantes oferecidos na praça de alimentação. Na ocasião, também foi aberta 
a campanha para a construção da quadra poliesportiva do Lar.

§ LEBEM 36 Anos

No dia 24 de agosto, em meio a muita descontração, os alunos das Oficinas Educativas receberam da Petrobras, 
parceira do LEBEM, um convite para a sessão de teatro do “Espetáculo 
4 por 4” realizada pela Cia de Dança Deborah Colker, apresentada no 
Teatro Alfa em São Paulo. Uma ótima oportunidade para os jovens 
refletirem e discutirem a relação entre dança, arte visual e música, além 
de, é claro, passarem pelo famoso tapete vermelho.

§ Teatro, uma Ótima Opção

Na Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida no 
dia 2 de setembro em São Bernardo do Campo, os alunos das Oficinas Educativas 
receberam da platéia, de mais de 300 pessoas, muitos aplausos na abertura do Pocket 
Show. Entre elas, autoridades de sete cidades do Grande ABC. Na ocasião, nossos 
jovens músicos puderam mostrar um pouco de seus talentos, fruto das oficinas 
desenvolvidas no Núcleo Eurípedes Barsanulfo.

§ Muitos Aplausos
O LEBEM concorrerá ao prêmio ODM Brasil. Presente no 

seminário estadual de lançamento, realizado na FIESP em 16 
de setembro, o Lar poderá inscrever os projetos que contribuam 
para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 
Brasil,  em  uma  iniciativa  da  ONU  e  Governo  Federal. 
Ficamos na torcida...

§ Prêmio ODM Brasil


