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NCC Belém presente no Dia das
Crianças na Praça Central
O NCC Belém participou
ativamente do Evento do Dia das
Crianças na Praça Central de Belém
Novo, no domingo, dia 22 de outubro. A
entidade apóia a ação, criada pelo
Centro de Relações Institucionais e
Participativas - CRIP Extremo Sul,
Botecas e Comunidade. O acesso foi
gratuito aos brinquedos inﬂáveis e teve
também distribuição de refrigerante,
cachorro quente, algodão doce e bolo.

04/10
O NCC Belém participou
do II Seminário do 3º
Setor, realizado em
Lajeado, com Palestrantes
da Parceiros Voluntários
Inês, ARF Xavier e CRC
Roberto. Após, a equipe
visitou a ong SLAN, um
exemplo a ser seguido.

10/10
Foi iniciado o curso
Educando para a
transparência, pela
Parceiros Voluntários

NCC realiza Sarau Literário

Encontro com
o Ministro
A convite do presidente
da ARF - Associação Riograndense
de Federações, Clodis Xavier, no
domingo, dia 22/10, o NCC Belém
participou do encontro com o
Ministro da Cultura, Sérgio Sá

No dia 31 de outubro o NCC
Belém realizou o Sarau Literário. O
evento teve como objetivo oferecer
um conjunto de atividades culturais
com intuito de estimular o potencial
criativo dos alunos, despertando-os
para o prazer da leitura, escrita,
oralidade e expressividade. Foi um
momento onde compartilharmos
com nossa comunidade,
conhecimentos e descobertas. O
Sarau propagou as múltiplas ideias,
opiniões e talentos, fortalecendo a
identidade de cada aluno e, além
disso, promovendo a integração de
todos de forma descontraída e
criativa. Agradecemos a
participação do Apoio Educacional,
Biblioteca com a participação dos
alunos da Escola Neyta Ramos,
oﬁcinas de Ballet (Voluntária
Samara),Violão (Voluntário
Fernando),da Cia. Lúdica, que
interagiu com nossos convidados:
alunos, voluntários e comunidade
em geral que nos prestigiaram com
sua presença

19/10
NCC Belém na campanha
do Outubro Rosa

11/10 | O NCC realizou
visita à indústria "De Sírius
Proﬁssional Hair
Technology", no Distrito
Industrial de Alvorada (RS).
As alunas foram recebidas
pela empresária Sabrina,
que palestrou sobre os
produtos e guiou visitação
à fábrica. O NCC se sente
honrado e agradecido pela
acolhida

Informativo Oﬁcial do NCC Belém Novo. Endereço Av. Juca Batista, 7570, Belém Novo, Porto Alegre/ RS, CEP: 91780-070. Telefone 3264 0913.
Site: www.nccbelem.org.br. E-mail: secretaria@nccbelem.org.br. Presidente: Coronel RR Antero Batista de Campos Homem. Jornalista
responsável: Sandra Veroneze (MTB 10210).

