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NCC Belém realiza formatura de
cursos proﬁssionalizantes
O dia 07 de julho foi especial
para 17 alunos dos cursos de Manicure e
Depilação e de Corte e Costura
realizados pelo NCC Belém. Na entidade,
foi realizada a solenidade de formatura,
depois de três meses de aula,
totalizando 60 horas de preparação
proﬁssional.
O Instituto Cyrella foi parceiro
da ong na realização do curso e a
perspectiva, por meio do Gabinete de
Orientação Proﬁssional, é de que em
breve sejam encontradas no mercado
oportunidade de atuação para os
formandos, que são da comunidade e
maiores de 18 anos.

Aniversário
Em agosto o NCC Belém
comemorou 13 anos de
sucesso, conquistas e
vitórias! Diretores,
conselheiros,
colaboradores e
voluntários que juntos
trabalham para melhor
atender a comunidade
comemoraram a data.
Sendo um dos cases de
sucesso da ong Parceiros
Voluntários, agora a
entidade encara novos
desaﬁos, nas áreas de
inclusão social, formação
proﬁssional, atividades
culturais,
proﬁssionalização,
educação complementar e
outras.
Construindo um Sonho
O NCC Belém, através do
Projeto Construindo um
Sonho, está reformando a
casa de uma família da
comunidade. O projeto
está em seu primeiro ano
de atividades, tem 22
alunos, e contempla 80
horas de atividades. A casa
foi escolhida por indicação
dos proﬁssionais do Cras –
Centro de Referência de
Assistência da
comunidade.

NCC Belém lidera reuniões entre
Gestão Pública e comunidade
O NCC Belém, na manhã de 25 de
julho, sediou reunião entre o condomínio
Jardim Três Figueiras e o Secretário de
Segurança Municipal, Kleber Seniss, com a
presença de autoridades locais e
representantes da comunidade.
Os principais assuntos abordados
foram os problemas de moradia e a
segurança pública do Extremo Sul de Porto
Alegre. O Empreendimento abrigará 1080
famílias dentro do programa social Minha
Casa Minha Vida.
O NCC Belém liderou as reuniões,
conforme sua ﬁlosoﬁa de auxiliar em
iniciativas que melhorem as condições
sociais da comunidade.
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