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Um dia de integração e muita alegria
Uma turma de 58 crianças e
adolescentes, dez educadores,
voluntários do mercado Bom Lami e
salva vidas participou, no dia 25 de
janeiro, de uma ação de integração,
descontração, alegria e lazer no Sítio do
Bom Lami, em Itapuã, no município de
Viamão. Entre as atrações, banho na
praia, passeio de trator, jogos,
brincadeiras na praça e mais.
A iniciativa foi organizada pelo
Departamento Educacional e Trabalho
Educativo.

NCC Belém realiza Seminário
A NCC Belém, Abrigo João Paulo II,
AGADIM, Parceiros Voluntários e Renascer
da Esperança, no dia 26 de janeiro, no turno
da manhã, realizaram o Seminário
“Compartilhando Transparência”, com
abordagem conceitual e teórica. O evento
aconteceu na sede do NCC Belém, com a
presença de voluntários e colaboradores do
NCC Belém, Abrigo João Paulo II e AGADIM.
O objetivo do seminário foi multiplicar o
aprendizado do curso educando para
transparência oferecido pela Parceiros
Voluntários.

Carnaval
O Baile de Carnaval
Infantil no NCC Belém foi
só alegria. O evento
aconteceu no dia 15 de
fevereiro, na sede da
entidade, reunindo 64
crianças e adolescentes.
Teve bloco infantil Estação
do Samba, de Belém Novo,
e Abrigo João Paulo II.
Integração e
confraternização foram a
tônica do encontro. A
decoração do salão e as
máscaras foram
confeccionadas pelos
próprios alunos do Projeto
Verão.

Visita técnica
O NCC Belém visitou, no
dia 16 de fevereiro, o
Centro de Formação Teresa
Verzeri, em Esteio, para
troca de conhecimentos e
experiências.

Economia de Água
“Gente inteligente não desperdiça água”
foi o tema da palestra realizada no dia 30
de janeiro pelo Dmae na NCC Belém. O
evento reuniu 60 crianças e adolescentes
e teve como objetivo conscientizar para a
redução do consumo de água. Dentre
outras questões que compõem a
campanha constam o Trabalho Social,
cuja atuação se dá por meio de parcerias
e aproximação com entidades, escola e
equipamentos comunitários, além da
interlocução direta com a população na
perspectiva de promover a
sensibilização e estimular a
corresponsabilidade em relação à
questão hídrica.

Turismo

No dia 27 de fevereiro 29 alunos do Projeto Verão
ﬁzeram passeio nos pontos turísticos da zona sul de
Porto Alegre. A ação foi do Departamento
Educacional e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico.

Transparência
Desde o dia 19 de
fevereiro o NCC Belém
conta com o Selo Doar,
com conceito A. O selo
tem como objetivos
incentivar, legitimar e
destacar o
proﬁssionalismo e a
transparência nas
organizações nãogovernamentais
brasileiras. O PGT, ou Selo
Doar, foi elaborado a partir
de uma extensa pesquisa
dos conceitos e critérios
adotados por diferentes
organismos nacionais e
internacionais, da
literatura especializada
em avaliação de
organizações sem ﬁns
lucrativos e das práticas
de empresas receptoras e
concessoras de recursos
para ﬁns sociais e
ambientais
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