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Visita ao Museu da PUC
No dia 26 de junho os alunos do
Projeto 3°e 4° anos, patrocinado pelo
Instituto Cyrela, visitaram o Museu de
Tecnologia da PUC. O objetivo foi
despertar o espírito cientíﬁco, a
curiosidade, o gosto pelas ciências e
proporcionar uma experiência nova,
lúdica e cheia de surpresas,
despertando a curiosidade e o desejo
de aprender novos conteúdos no
componente curricular de Matemática
e Língua Portuguesa.

Formação de
colaboradores

No dia 14 de junho, no NCC
Belém, aconteceu encontro
de formação para
colaboradores da entidade.
O coach Ricardo Pacheco
falou sobre a importância de
se trabalhar as crenças
dentro das organizações, o
capital humano, cultura
organizacional, entre outros
assuntos.

Visita da Cyrela

1ª Festa Junina Solidária foi sucesso
O NCC Belém realizou, no dia 30 de
junho, a 1ª Festa Junina Solidária. O
evento foi organizado conjuntamente
por todos departamentos da entidade,
aberto à comunidade.
Aproximadamente 160 pessoas
marcaram presença.
Prestigiaram o evento, além da
diretoria, moradores do condomínio
Terra Ville, representantes das
entidades Cavalo Amigo, Agadin e
Escola General Neto.

NCC Belém no Dia da Solidariedade
O NCC Belém participou, no dia 9 de junho,
do XIII Dia da Solidariedade e XII Feira do
Livro Escolar na Praça Belém Novo. Uma das
atividades desenvolvidas foi Contação de
Histórias do Projeto “O sanduíche da
Maricota”. Também foi realizado o Projeto
Bibliobike, Pesquisa de cursos e corte de
cabelo. Participaram beneﬁciários, diretoria,
colaboradores e comunidade em geral.

Formatura - Na noite do dia 22 de junho foi
realizada, às 19h, no NCC Belém, a formatura das
turmas dos cursos de Informática Básica com ênfase
em cidadania e informática Intermediário, auxiliar de
Cabeleireiro e oﬁcina de corte e costura do 1° ciclo,
com a presença do Presidente voluntário o Coronel
Antero Batista e do Senhor Elton Fraga.
Aproximadamente 110 pessoas prestigiaram o evento.

No dia 20 de junho o NCC
Belém recebeu a visita de
um representante do
Instituto Cyrela. Rafael
aproveitou para conhecer os
projetos desenvolvidos na
entidade e patrocinados
pelo Instituto. O receptivo
foi realizado por
beneﬁciários, diretoria e
colaboradores.

Palestra

“Qualidade de vida:
Motivação e Superação” foi
o tema da palestra
ministrada no dia 06 de
junho no NCC Belém. A
organização foi do Projeto
Auxiliar Administrativo, que
é patrocinado pelo Instituto
Cyrela. Participaram alunos
do Projeto Auxiliar
Administrativo e Trabalho
Educativo. Os palestrantes
foram Peres e Luís Fernando.
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