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Destaques de nossas atividades nesse trimestre:
 O Coelhinho passou por aqui...
Em meio a muita diversão e muitos ovos de chocolate para as crianças da Creche Meimei e Oficinas Educativas, na
companhia das crianças e jovens do Abrigo Municipal de Rio Grande da Serra, realizamos um dia cheio de brincadeiras,
gincanas e atividades especiais. No almoço, foi servido um cardápio especial e, logo após, a tradicional entrega dos ovos
de chocolate, doados pela SABESP e Merenda Escolar Municipal.

Q
Que
Quer tomar
o a u
um chazinho conosco?  Tradição
ç
e muita diversão
Muitos convidados e colaboradores do LEBEM estiveram presentes, no último dia 15 de
abril, em mais um “Chá Beneficente”. Além
do tradicional chá de frutas, puderam se deliciar com saboroso lanche. Para animar ainda
mais o evento, realizamos o sorteio de vários
brindes!

Com um estande para venda de peças
artesanais, entre marchetaria e tear, produzidas no LEBEM, participamos entre
os dias 29 e 31 de abril da 74ª Festa do
P
Pilar em Ribeirão Pires. O evento, que é
tradição na cidade, contou com diversos shows e com apresentação da dupla “Pedro e Tiago”, garantindo lazer e descontração.

 O Sentimento materno vive em todos nós!
Acreditando nisso, celebramos o “Dia das mães” com nossos funcionários, no último dia 7 de maio. Todos
vivenciaram um momento de muita alegria, descontração e emoção, com sorteio de prêmios e coquetel ao final do
evento.

 Um jeito saboroso de ajudar

 Estudar é o melhor caminho!

No dia 23 de maio, vários parceiros
compareceram ao Restaurante Pasta Grill,
localizado no bairro de Itaim Bibi, em São
Paulo, para um delicioso “Almoço Beneficente de Família”. O evento foi marcado
pela simpatia dos presentes, que desfrutaram de um ambiente aconchegante, além de um cardápio especial. A iniciativa partiu de nosso querido amigo Valter Afonso & Família, proprietários do Restaurante, que doaram toda a renda do evento em favor às obras
assistenciais do LEBEM e do “Centro Espírita - A Caminho da Luz”.
Atitudes assim fazem toda a diferença!

Para aprimorarmos a prática
educacional, entendendo que todos
fazem parte deste processo, realizamos um treinamento com toda
nossa equipe de funcionários no dia
31 de maio, sobre o tema “Critérios
para um atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das crianças”. Para completar o dia, e promovendo assim
maior integração, os colaboradores puderam assistir a um filme no
cinema, local que muitos não conheciam. Plantar alegria e sabedoria é sinônimo de colheita proveitosa no campo laboral.

 Bom é ter você conosco!

 Um domingo diferente

Numa bela tarde do mês de Junho recebemos a preciosa visita do Presidente
Antônio Bittencourt, e membros José
Correa Silveira, Jayme Maia, Orlando
Ferrazo e Maria Lúcia, do Rotary Clube
do Itaim Bibi, em São Paulo. Sempre é
bom poder demonstrar um pouco de nosso trabalho aos companheiros que tanto nos auxiliam a manter
nossas atividades. Aliás, que tal você nos fazer uma visitinha
também?

Os moradores do bairro
“Santa Luzia”, em Ribeirão Pires, participaram de atividades
educativas, recreativas, e de assistência social no último dia 13
de junho, das 9 às 16 horas, organizado pela Secretaria
de Promoção Social do Município. A participação do
LEBEM foi através da oficina de “Afetividade – Bonecas de Pano”, onde os participantes puderam expressar seus sentimentos
confeccionando suas próprias bonecas.

 Andando de mãos dadas

 Mensagem

Realizamos no dia 19 de junho um encontro com as famílias
de nossos atendidos. Na oportunidade, os presentes assistiram a
uma palestra, com o tema “Aprendendo a amar: eu, você, nós”,
proferida por Alda Marmo, terapeuta comportamental e Personal
& Executive Coach., e puderam refletir e dialogar sobre nossa
capacidade amor interno e externo, esclarecendo a importância do
emprego deste sentimento em nosso cotidiano.

“Você nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando
aos outros encontrarás os recursos de que precise.” André Luiz - Livro
“Respostas da Vida”, psicografia de Francisco Cândido Xavier

Participe conosco! Venha nos visitar!
Você é importante!
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