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Kits escolares para 100 crianças
Chá em homenagem
ao Dia das Mães

No dia 04 de maio, no NCC Belém,
aconteceu a entrega de kits escolares.
No total, 100 crianças foram
beneﬁciadas. O kit contempla pastas
com quinze itens de material escolar. A
organização foi do Conselheiro e
parceiro Klaus Johannpeter. Estiveram
presentes, além dos beneﬁciados,
Clódis Xavier, colaboradores do NCC
Belém e beneﬁciários.

Palestra na Associação Flores da Cunha
O NCC Belém realizou, no dia 5 de
maio, palestra aos aproximadamente
84 futuros moradores do IPES - nome
esse estendido do Condomínio Jardim
Três Figueiras. O evento aconteceu na
sede da Associação Flores da Cunha Bairro Ponta Grossa ONG, organizado
pelo Instituto de Pesquisa e Estudos
Sócio Ambiental. Participaram Luis
Peres, Tim, Tenente Medina e Lara.

Café em homenagem ao Dia das Mães
O dia 12 de maio foi especial no
NCC Belém. No salão da entidade
foi realizado o Café do Dia das
Mães, organizado pelo
Departamento Cultural. O momento
foi marcado pela descontração,
fortalecendo laços de afeto.
Estiveram presentes beneﬁciários e
suas mães e também o vicepresidente voluntário Major Cidade,
Diretor ﬁnanceiro voluntário Werno
e esposa, colaboradores e
voluntários. O encontro contou com
ballet, café da manhã, e estúdio de
fotos.

O Departamento
Educacional e Trabalho
Educativo do NCC Belém
realizou, no dia 11 de
maio, chá em homenagem
ao Dia das Mães. O
evento contou com
apresentações dos
adolescentes do Trabalho
Educativo e Projeto 3° e
4° anos. A abertura foi
realizada pelo Cel. Antero
Batista.
Foi uma tarde de
homenagens e muita
emoção, onde mães e
ﬁlhos puderam ter um
momento de união e
demonstrações de amor.
No ﬁnal do evento a
equipe de educadores do
NCC e suas
coordenadoras
homenagearam as mães
presentes com a
apresentação do músico
saxofonista Luís, com a
música “Como é grande o
meu amor por você”, de
Roberto Carlos..
Fotograﬁas e sonorização
ﬁcaram a cargo do
voluntário Felipe Hahn.
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