JORNALZINHO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR
“NOSSAS NOTÍCIAS”

Notícias dos últimos acontecimentos dos Projetos desenvolvidos com crianças,
adolescentes e jovens da Associação Beneficente AMAR.
Casa de Acolhida Frei Carmelo Cox
Uma boa notícia! O menino Ezequiel Santos, 9 anos, será adotado por uma família.
Ezequiel está muito feliz com esta conquista.

Neste mês o Programa “Santa Ajuda”, do Canal GNT, da apresentadora Micaela
Góes, visitou a Casa de Acolhida Frei Carmelo Cox, oferecendo uma nova decoração
para a Sala da brinquedoteca. As crianças agora têm um espaço diferente e colorido
que harmonizou e animou a participação das crianças.

CHEGOU A COPA DO MUNDO
A TORCIDA NO PRIMEIRO JOGO
CRIANÇAS E EDUCADORES NUMA CORRENTE DE ALEGRIA

Centro Sócio Educativo – Estrela da AMAR
Cursos profissionalizantes financiados pela Petrobras
Neste mês foram iniciadas as aulas para formação de Barbeiros, no Centro Sócio
Educativo da Associação AMAR. As Oficinas profissionalizantes têm sido muito
procuradas pelos jovens que buscam uma profissão para o seu primeiro emprego.

Parceria com o Instituto Mangueira
No dia 6 de junho, no Instituto Profissionalizante da Mangueira, foram feitas
entrevistas para o Curso de Auxiliar de Eletricista. Este curso também financiado
pela Petrobras, é realizado pela Associação Beneficente AMAR, no espaço cedido
pelo Instituto Mangueira. Neste dia houve grande procura de candidatos. No dia 8
de junho foi divulgada a lista dos candidatos aprovados, que iniciaram suas aulas no
dia 18 de junho.

CASA SÃO MATIAS – DUQUE DE CAXIAS

A equipe de educadoras da Associação AMAR, em Duque de Caxias participou do
Encontro de Formação de adolescentes com o título: “Combate ao abuso e a
exploração sexual de crianças e adolescentes”, no Museu Ciência e Vida, em
Duque de Caxias.

ERA DIGITAL

Houve também a aula de inclusão digital, patrocinada pelo grande benfeitor Dr. Júlio
Cesar Tolentino Junior e Dra. Yolanda Tolentino, sua esposa.

Coroação de Nossa Senhora
Aconteceu também, no mês de maio, a Festa da Coroação de Nossa Senhora,
quando as crianças cantaram a música “Todas as Nossas Senhoras”, de Roberto
Carlos.

A festa Junina aconteceu com muita alegria em Duque de Caxias

Sensibilidade dos Educandos
A adolescente Jade, da Casa São Matias, em Duque de Caxias, juntou num
cofrezinho moedas de 50 centavos e 1 real, totalizando 115,00 e fez doação deste
seu esforço para ajudar nas dificuldades da Associação Beneficente AMAR. Isto é
sinal de pertença, de corresponsabilidade e compromisso.

Jade entrega seu cofre a Coordenadora Lúcia Neiva Belo

Casa Dom Helder Câmara
Projeto Ação Pedagógica de Apoio à Escolaridade
No projeto Ação Pedagógica de Apoio à Escolaridade foi possível a criação de mais
uma turma de pré-adolescentes, no turno da manhã e no turno da tarde. Um novo
Educador, Waldinei Albino da Silva, vem enriquecer a Equipe de Educadores deste
projeto, que passará a atender a 90 crianças e adolescentes do Complexo do Lins.

