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NCC Belém participa do
“Partilhando Vivências”

Projeto Carta & Carreira realiza
última atividade do ano
A turma do turno da manhã do curso
Auxiliar Administrativo do NCC Belém,
no dia 10 de junho, participou da última
atividade do Projeto Carta & Carreira,
desenvolvido em parceria com a ONG
Atados e o Instituto Cyrela. Foi um momento ímpar para troca de experiência
e aprendizagem para o mercado de trabalho.

No dia 01 de junho os integrantes do
NCC Belém participaram na Faculdade
Senac do evento “Parceiros Voluntários
Partilhando Vivências”. A iniciativa tem
por objetivo reunir pessoas que desejam engajar mais pessoas no propósito
comum de impactar positivamente as
comunidades. No dia 01 os temas abordados foram ODS: Por Onde começar?;
Redes Sociais: contando histórias transformadoras; Captação de Recursos; Histórias de Inclusão e Acolhimento e valorização de voluntários.

NCCpresente no Seminário de
Combate ao Trabalho Infantil
O VII Seminário de Aprendizagem no
Combate ao Trabalho Infantil e na Proteção ao Adolescente Trabalhador, que
aconteceu no dia 12 de junho em Porto
Alegre, contou com a presença do NCC
Belém. O objetivo do evento foi fomentar a aprendizagem no Rio Grande do Sul
e celebrar os 10 anos do Fórum Gaúcho.
Do NCC Belém participaram o assistente
social Jones, a coordenadora Ana Paula
e um aluno do projeto Designer Gráfico,
patrocinado pelo Instituto Cooperforte.

NCC Belém recebe visita de
articulação para Seminário

Prestação de Contas e Nota Fiscal Gaúcha são tema de palestra
No dia 14 de junho foi realizada na
sede do NCC Belém palestra de início
de II Ciclo. Estiveram presentes aproximadamente 30 participantes. A pauta
contemplou temas como Prestação de
Contas de 2018, Nota Fiscal Gaúcha,
prêmios, Certidões Negativas de Débitos e Atividades que serão devolvidas
durante o ciclo, entre outros assuntos.

O Coordenador Municipal da Juventude, Filipe Tisbierek, visitou as dependências do NCC Belém na tarde do dia
13 de junho. Elton Fraga, do CRIP Extremo Sul, também esteve na entidade.
O objetivo foi articular a realização do
Seminário do projeto Designer Gráfico
com Cidadania. O evento deve acontecer em outubro

