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Uma cidade dentro
do Lar Fabiano

Irupé, localizada em Belém, no estado do Pará, 
mais especificamente dentro da Casa de José, é uma 
cidade completa. Formada por Coparticipantes, 
Irupé conta com prefeito, subprefeito, secretários, 
vereadores e até mesmo com uma imprensa pró-
pria e independente.

Com um nível muito acima do habitual, os 
meninos cidadãos de Irupé são responsáveis por 
grande parte das propostas da Casa de José. Uma 
interação madura e consciente tanto com o corpo 
de Colaboradores da Casa, quanto com a Supervi-
sora, Norma Carvalho.

Dentre as atividades da cidade, o Jornal do Lar 
destaca as ações da Imprensa de Irupé, que já publi-
cou 6 edições do Jornal Lar e Companhia: A Voz de 
Irupé. O veículo, além de estimular reflexões acer-

ca da comunidade do Guamá, onde 
a Casa de José está localizada, traz 
notícias do Lar Fabiano, entrevistas, 
dicas de livros, de cultura, de lazer, 
de entretenimento, além de resgatar 
a história da Casa de José e de trazer 
informações sobre as ações de Irupé.

Parabéns a todos os cidadãos da 
cidade de Irupé e da Casa de José pela 
excelente iniciativa de cidadania! 

Repórteres do periódico A Voz de Irupé entrevistam o jornalis-
ta Thiago Vieira, da Assessoria de Relações Institucionais

Primeira página da sexta edição do Jornal de 
Irupé, a primeira de 2014
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Casa de Timóteo é matéria na 
afiliada da TV Globo de Roraima

A Casa de Timóteo (Boa Vista - 
RR) foi pauta do Roraima TV, jornal 
local da Rede Globo, no dia 5 de fe-
vereiro. A matéria contou com a par-
ticipação da Supervisora, Christina 
Nascimento, e do depoimento da Edu-
cadora Social, Maryanna Oliveira.

“Além de sermos Casa, de cuidar-
mos delas (das crianças), nós somos 
a referência, às vezes única, que elas 
têm”, comentou a Educadora.

Inserções na mídia como essas 
melhoram a visibilidade da Obra de 
Fabiano e promovem pontos impor-
tantes de reflexão na sociedade.

Para assistir à matéria, digite no Google: Conheça o Lar 
Fabiano de Cristo ‘Casa de Timóteo’, em Roraima

Beleza não 
tem  idade

A Casa da Fraternidade, localizada na ci-
dade de Três Corações - Minas Gerais, com 
apoio das estagiárias do curso de Cosmeto-
logia e Estética, desenvolveu o projeto “O dia 
da Beleza” que tem como objetivo valorizar o 
bem-estar, além de proteger a vida e a saúde 
do idoso.

O evento acontece todas as quartas-feiras 
com temáticas voltadas para o cuidado com 
corpo e mente: higienização facial, aplicação 
do protetor solar, hidratação e massagem nas 
mãos, pintura nas unhas são algumas delas.

Além dos tratamentos estéticos, o proje-
to defende a prevenção à ameaça ou violação 
dos direitos do idoso.

Tratamentos estéticos elevam a au-
toestima de idosos no Dia da Beleza
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Jacaré Poió pela primeira vez 
em Francisco de Assis

Francisco de Assis 
(Austin - Nova Iguaçu/RJ) 
recebeu, em novembro, 
pela primeira vez, a visita 
do Jacaré Poió e sua Tur-
ma. O refeitório da Casa 
foi adaptado para receber 
o Poió, Chico Macaco, Gi-
selda e as crianças.  

Os bonecos envolve-
ram as crianças, que inte-
ragiram muito bem com 

os personagens. O ápice da apresen-
tação foi a entrada do Jacaré Poió: 
um misto de alegria e surpresa. 

Além de contar 
histórias, nutrindo o 
imaginário infantil, 
transmitindo cultura, 
reforçando a importân-
cia da leitura, o Jacaré 
Poió e sua Turma esti-
mulam a confiança, a 
autoestima e fortalecem 
os vínculos afetivos e 
emocionais com o gru-
po.

Poió faz a festa em 
Elizeu Siqueira
Ainda em novembro, foi a vez da Casa 

Elizeu Siqueira (Magé/RJ) receber pela se-
gunda vez a visita do Poió e sua Turma. 

As apresentações foram direcionadas 
tanto para o DLI, quanto para o DCCE. 
Houve dramatização de história e música 
apresentadas pelas crianças. O Jacaré Poió 
reforçou a importância daquele encontro, 
confiando aos representantes do Clubinho 
a responsabilidade de envolver as crian-
ças menores, através de seu empenho, seus 
exemplos e da certeza de que ser bom cida-
dão ajuda a construir um mundo melhor.

Natal em Mãe Marocas: 
Poió e Noel

Em 17 de dezembro a Casa de Mãe Ma-
rocas (Duque de Caxias/RJ) comemorou o 
seu Natal com a Turma do Poió, com um pú-
blico de mais de cem crianças e jovens.

Jesus foi lembrado com a apresentação 
da história de José e Maria. A mensagem afe-
tuosa, de simplicidade e superação, ficou no 
ar, embalando a todos com emoção. Giselda 
e Chico Macaco deram o tom de alegria, re-
presentando, respectivamente, José e Maria.

Papai Noel também compareceu para 
distribuir presentes, alegrando a garotada.
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Um passeio de histórias
Num clima de des-

contração e muita ale-
gria, os idosos da Casa 
de André Luiz, Passa 
Quatro – MG, realiza-
ram passeio cultural 
pelas belas paisagens da 
serra da região. A atra-
ção que tomou conta da 
diversão foi o passeio de 
trem “Maria Fumaça” 
em um percurso histó-
rico inaugurado por D. 
Pedro II, no século XIX. 
Além disso, eles visita-
ram a Casa da Cultura, 
que conta um pouco da 
vida do passaquatrense 
– Juselino Kubitschek. 

Idosos da Casa de André Luiz fazem passeio cultural

Desenvolvimento Sustentável em Ação

Em setembro de 2013, o Lar 
Fabiano de Cristo - Casa de Lívia, 
Planaltina – DF, realizou diversas 
atividades ligadas à sustentabili-
dade ambiental com os jovens e 
idosos da casa. 

Entre as ações realizadas es-
tavam reciclagem de embalagens 
de plástico, separação de garrafas 
pet e plantio de mudas de árvores 
do Cerrado.

A Casa de Lívia vem desen-
volvendo atividades educativas 
de forma interdisciplinar com o 
objetivo ensinar às crianças a im-
portância dos recursos naturais e 
o desenvolvimento sustentável.

Casa de Lívia realiza ações de Educação Ambiental
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Semana da Criança
Em comemoração ao Dia das 

Crianças, o Lar Fabiano de Cristo - 
Casa de Francisco de Assis, localizada 
no município de Nova Iguaçu - Rio 
de Janeiro, realizou diversas ativida-
des especiais para marcar a Semana 
da Criança. 

Foram programadas atividades 
como: oficinas de leitura e pintura, 
higiene bucal, passeio ao zoológico, 
festa das crianças etc.

Para as crianças, além da convi-
vência, ficou a lembrança deste mo-
mento de muita diversão e alegria.

Casa de Francisco de Assis em festa para Crianças
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A ação “Um dia de brinquedo” trouxe a alegria de se 
sentir querido e lembrado 

A Festa das Crianças contou com adere-
ços que foram sucesso com a garotada

No Zoológico do Rio as crianças posaram para fotos 
com a imagem de Francisco de Assis
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Exposição “Rosas de Minas” apoia 
Outubro Rosa

A Fundação Hospital do Estado de Minas Ge-
rais, em comemoração ao Outubro Rosa e em conso-
nância com as ações promovidas pela Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais, promoveu a mos-
tra fotográfica “Rosas de Minas”. O evento aconteceu 
no Ponteio Lar Shopping - Belo Horizonte, durante o 
mês de outubro. A Mostra tem como objetivo alertar 
a população para a importância do exame de mamo-
grafia na prevenção do câncer de mama e mostrar a 
superação e o renascimento de mulheres que luta-
ram contra a doença.

A Coparticipante Maria das Graças Elias, da 
Casa de Alimiro (Belo Horizonte/MG), recebeu uma 
homenagem com suas fotos durante a exposição.

Maria, teve câncer de mama e venceu a doença. 
Ela foi convidada a participar do “Rosas de Minas”, 
demonstrando sua autoestima e contando como está 
sua vida após o câncer.

Coparticipante da Casa de Alimiro é homenageada com exposição de fotos

Casa de José recebe o 
Prêmio Reconhecer

O Lar Fabiano de Cristo – Casa de José 
(Belém-PA) concorreu ao Prêmio Reconhe-
cer, da Fundação Vale, com o projeto Roda 
do Afeto, que tem como objetivo promover 
a Educação para a Saúde, com foco no com-
bate à desnutrição de crianças de 0 a 6 anos, 
no bairro do Guamá, em Belém.

A Casa ficou em 3º lugar na categoria 
saúde e recebeu um valor em dinheiro para 
ser utilizado em equipamentos ligados ao 
serviço de nutrição.

Projeto do Lar Fabiano ganha premiação da Fundação Vale
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XII Copa Itagiense de
Karatê Interestilos

Entre os dias 18 e 20 de outubro, na 
cidade de Itagi, na Bahia, aconteceu a XII 
Copa Itagiense de Karatê Interestilos, que 
contou com participação de diversos clubes 
do estado.

Karatê da Casa de Eugênia é destaque em campeonato na Bahia
A equipe de Karatecas do Lar Fabiano 

de Cristo – Casa de Eugênia – Salvador/BA, 
com dedicação e muito treino, teve uma par-
ticipação exemplar, conquistou ótimas pon-
tuações e touxe várias medalhas para a Casa.

Equipe de Karatê Interestilos da Casa de Eugênia Momento de concentração na equipe

Camile Santos Souza – 10 anos:
ouro no Kumitê e prata no Kata

Bruno Silva Conceição – 9 anos:
medalha de prata no Kata

Da esquerda para direita, os karatecas 
campeões: Luan, Bruno, Camile e Karen

Luan Rezende Dantas – 19 anos: prata no Kata 
Categoria especial (baixa visão)
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Expediente:

Jornal do Lar: 256ª edição do Boletim 
Interno do Lar Fabiano de Cristo

Assessoria de Relações Institucionais
Gestão: Cristina Reis

Jornalista Responsável:
Thiago Vieira

Redação e Administração
Rua Marechal Floriano, Nº 19,
4º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20080-003

Contato
Tel. (21) 3506-3607
E-mail: boletim@lfc.org.br

Conheça o novo Portal do Lar:
www.lfc.org.br

Curta nossa Página no Facebook:
www.facebook.com/larparatodos

Esta edição contou com a colaboração do Relações 
Públicas da Capemisa Social, Miguel Jannuzzi.

O Jornal da 
sua Casa
O Jornal do Lar é o Boletim In-

terno do Lar Fabiano de Cristo, mas 
seu alcance é muito mais amplo.

Muitas Casas imprimem o Jor-
nal e colocam em seus murais. Isso 
faz com que Colaboradores e Copar-
ticipantes tenham um pouco mais de 
ideia do tamanho da Obra da qual 
participam e promovem.

Aqui é o lugar onde a sua Unidade 
tem espaço para divulgar para outras 
Unidades, Sede, Parceiras, Convenia-
das, Conselheiros e para Capemisa os 
seus destaques da semana e do mês.

Use esse espaço. Ele foi feito para 
valorizar o seu trabalho!


