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VOCÊ SABIA?
Faz trabalhos manuais 

ou artesanato?

Seja nosso voluntário.

PROJETO EM 

ANDAMENTO
Campanha kickante  

para construção da

nova caixa  d’água.

ACONTECEU 

NO NOSSO LAR
Hospedagem 

para crianças em 

tratamento de saúde 

volta a funcionar.

Bazar
Brechó

10 e 11

setembro

no Nosso Lar

Comprar barato e 
promover o bem! 

Vem com a gente!



editorial expediente

Escrevo estas palavras, cheia de an-
siedade. Não tão grande como a de 
nossos acolhidos em poder rever os 

amigos.

As aulas voltarão a ser presenciais e deva-
gar a vida tenta se adaptar ao “novo normal”, 
como dizem por ai.

Ainda não estamos seguros quanto ao fim 
da Pandemia e retornar o trabalho voluntá-
rio e as visitas. Mas, há uma esperança de 
voltarmos a abrir o Nosso Lar para todos 
vocês. Será uma “festa” nos corações de 
nossos pequeninos.

Só temos a agradecer a ajuda e vibração de 
cada um de vocês, que torce para o bem 
estar do nosso Abrigo, mesmo à distância.  

Nossas notícias são fruto do trabalho e de-
dicação de toda Equipe que faz o possível 
para que a fé e a esperança não esmoreçam 
em nosso dia a dia.
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Sociedade Cristã Maria e Jesus “Nosso 
Lar” é uma entidade de acolhimento 
que abriga 30 crianças em medida 

de proteção. Tem por objetivo acolher 
crianças em situação de risco e vulnera-
bilidade. 

O Nosso Lar é condecorado pela Vara 
de Infância e da Juventude do DF e é 
mantido por parcerias e doações. Além 
desta estrutura, temos duas casas de 
hospedagem destinadas a acolher crian-
ças de 0 a 12 anos e a sua acompanhante, 
que tenham sido encaminhadas pela rede 
de saúde de suas cidades para tratamen-
to na rede hospitalar no DF. 

CONHEÇA O NOSSO LAR

A nossa meta é garantir atendimen-
to humanizado a estas crianças e suas 
acompanhantes, oferecendo acolhimen-
to, orientação e assistência social, psi-
copedagógica, médica e odontológica.

Em função da pandemia, o Nosso Lar 
se mantem em quarentena desde março 
de 2020; atendendo, assim, as determi-
nações do Governo do Distrito Federal e 
as orientações e boas práticas preconi-
zadas pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Desta forma, todas as visitas, 
assim como o trabalho com voluntários, 
estão suspensas até que a situação nor-
malize.
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VOCÊ SABIA?

Faz trabalhos manuais 
ou artesanato? 
Seja nosso Voluntário

Setembro Amarelo

O Abrigo Nosso Lar precisa de voluntários 
que possam fazer trabalhos manuais/
artesanato nos meses de Setembro e 

Outubro para venda no Bazar de Natal da Ins-
tituição.

Que tal nos dar uma mãozinha para decorar 
caixinhas de madeira e cestinhas de 

vime, montar bijouterias, costurar 
acessórios para casa, bordar 

panos de prato, fazer crochê 
e tricô, etc ... ?

Fornecemos os ma-
teriais e você pode 
fazer as peças em 
casa!

Toda ajuda será bem 
vinda!! Contate-nos e venha 
ajudar nessa grande causa.

As nossas crianças agradecem!

Telefone para contato: 
(61) 3301-1120 ou 3301-3244

Em alusão ao Setembro Amarelo, o Nosso Lar reforça a importância de valorizar a vida 
e investir na prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes. De acordo com espe-
cialistas, é um assunto que precisa deixar de ser um tabu e, para isso, é necessário 

praticar a escuta e o acolhimento; oferecer uma rede de apoio efetiva; além de prevenir 
pensamentos autodestrutivos, levando mensagens de esperança, sonhos e valorização 
da vida.

Alguns locais onde buscar ajuda no DF:
•  Serviços de saúde mental da rede SES/DF: 
 www.saude.df.gov.br/saude-mental 
•  Núcleo de Saúde Mental do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu): 192
•  Centro de Valorização da Vida (CVV): 188 ou 
 site www.cvv.org.br 
Os familiares e pessoas próximas podem precisar de 

cuidados específicos:
•  Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio 

(Gass):  https://www.cvv.org.br/blog/tags/gass-cvv/ 
•  Apoio a Perdas Irreparáveis (API):
 https://redeapi.org.br/unidades/

VIVER É A MELHOR 
OPÇÃO SEMPRE
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Projeto Aconchego
Um Pouco do nosso Lar

VOCÊ SABIA?

Convidada a participar de uma tarde de 
conversa virtual, pelo Projeto Aconche-
go, refletimos sobre a questão: Quem 

são as crianças e adolescentes que estão nos 
abrigos?

Observo que são pessoas que querem ser 
amadas, mesmo demonstrando que não. Elas 
chegam ao Abrigo com uma armadura em 
seus verdadeiros sentimentos, em suas emo-
ções, para não se machucarem ainda mais. É 
preciso paciência e tempo para criar vínculos 
com elas e ainda mais necessário respeita-
mos suas histórias de vida. São crianças que 
precisam de afeto. Daquele afetar... Eles que-
rem alguém por perto para aplacar a solidão 
em meio a tantas outras pessoas. Para, de al-
guma forma, se tornarem especiais. Esta che-
gada à Instituição, a adaptação a uma vida 
diferente a ver o tempo passar no compasso 
de espera, do que será a vida no futuro é 
muito difícil de ser trabalhado.

Resgatar a infância, a pureza, 
a coragem e a felicidade des-
tas criaturas e desafiador.

Cada um é um Universo 
que necessita escrever uma 
nova história, cheia de es-
perança.

Não adianta coloca-las em nossos “escaninhos”. 
Naquela “gaveta” que achamos que todos vão caber. 
Eles, como todos nós, não vieram para satisfazer as 
expectativas alheias, e sim, para serem felizes.

Falamos de muito sofrimento e dor. Mas, tam-
bém comemoramos a vitórias de conseguir novos 
destinos.

Sou uma árdua defensora 
daqueles que trabalham 
em Abrigos. São aqueles 
que não deixam os 
pequenos lampiões se 
apagarem.

Patrícia Braga
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

O tão esperado sonho de revitalizar a 
horta do Nosso Lar, após 20 anos, foi 
concretizado no último mês de julho. 

Agora, os acolhidos já podem participar do 
cultivo e da produção dos próprios alimen-
tos. Aliás, a horta tem uma função ainda 
maior, que é a educacional. Além de cons-
cientes com os valores da sustentabilidade 

e da vida saudável, quem sabe nossas crianças 
não estejam conhecendo o futuro profissional 
delas. O certo é que a horta trouxe mais vida, 
mais cor e mais sabor para a vida de todos no 
Abrigo.  O sonho só virou realidade com o apoio 
do Projeto Mais Amor, da Fazenda Malunga, do 
Governo do Distrito Federal, por meio da Emater, 
e do agricultor parceiro, o “Baby”.

Nova horta do Nosso Lar é inaugurada

Na impossibilidade de realizarmos 
nossa tradicional Feste Junina para o 
nosso querido público, fizemos uma 

festa para os nossos acolhidos e funcioná-
rios. Foram 15 dias de muito empenho de 
nossas crianças e adolescentes para pro-
duzir a decoração, ensaiar a dramatização 
e ajustar as roupas típicas e tudo mais. Até 
que, em uma tarde de sexta-feira, a festa 
aconteceu regada a muita comida (coca-
da, pé-de-moleque, cachorro quente, bolo 
de mandioca, cuscuz, refrigerante, pipoca) 
e várias brincadeiras (barraca da pescaria, 
bola na lata, boca do palhaço). Nada faltou. 
Ainda tinha um pula-pula para animar os 
pequenos. Que delícia! Uma festa onde to-
dos jogaram e ganharam prendas simples, 
mas que pareceriam verdadeiros tesouros.

do Nosso Lar
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Nosso serviço de hospedagem para 
crianças em tratamento de saúde vol-
tou a funcionar.  Em uma de nossas 

casas são disponibilizados quartos exclusi-
vos para apenas uma criança e sua acompa-
nhante. Atualmente, a capacidade máxima 
é de apenas 10 hóspedes, mas, desta forma, 
conseguimos atender as urgências e ainda 
ter um espaço agradável. Uma segunda casa 
foi designada como lugar de quarentena para 
possíveis casos de COVID, tanto de pessoas 
do abrigo quanto da própria casa de apoio. 
Gostaríamos muito de construir uma nova 
casa para atender ainda mais crianças ne-
cessitadas de tratamento. Quem sabe no ano 
que vem.

O mestre Rubem Alves, quando 
escreveu esta frase, sabia que 
a Educação é o caminho que 

pode transformar a vida daqueles 
com poucas oportunidades e que 
desejam percorrer esta estrada com 
ética e muita criatividade para vencer.

Hospedagem para crianças em tratamento de saúde

Educar é mostrar a vida a quem não a viu
Desejamos que nossos  acolhidos 

encontrem um espaço generoso, feliz, 
seguro e promissor, em suas Escolas, 
no retorno ao ensino presencial.

Volta 
às aulas

presenciais
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Qual o impacto? A Medida beneficia a segu-
rança de sócios, doadores e prestadores de ser-
viços; além de contribuir para o aprimoramento 
da tecnologia de informação da instituição

Sinopse: Os dados pessoais têm peso de 
ouro. Isso mesmo, aquelas informações bási-
cas para preencher um simples cadastro, como 
nome completo, e-mail, telefone, data de nas-
cimento, endereço, entre outros, são conside-
radas o petróleo dos dias atuais. No marketing, 
alimentam os chamados leads, utilizados nas 
estratégias de vendas. E em ambientes não 
regulados, como a “dark web”, chegam a ser 
negociados de forma ilegal por altos valores. 
Não é à toa que empresas pelo mundo afora 
estão investindo pesado na proteção de tais 
dados.  No Brasil já está em vigor as leis que 
protegem os dados e definem as obrigações e 
as responsabilidades para aqueles que recebem 
as informações. 

Nesse contexto o Nosso Lar iniciou, em abril 
deste ano, o processo de adequação do Siste-
ma de Gestão e Proteção de Dados da institui-
ção.  O processo vem sendo conduzido pela 

USE TECNOLOGIAS® empresa especializada 
no setor e contratada como Encarregada de 
Dados (DPO, sigla em inglês para Data Pro-
tection Officer).  Estima-se que esse projeto 
levara 12 meses e terá 8 etapas indo desde o 
diagnostico passando por análise de risco até 
adequação de processos.  Para a DPO, a ini-
ciativa vai muito além das exigências da Lei 
e tem um caráter educativo.  A LGPD impôs 
regras sobre o tratamento de dados pessoais 
e tem como finalidade proteger o direito à li-
berdade, privacidade e livre desenvolvimento 
dos cidadãos.

DPO do Nosso Lar – Cofundadora e sócia 
da empresa USE TECNOLOGIAS®, Dalva Aze-
vedo Neiva além de consultora de Privacidade 
da Informação e gestora de Riscos de Segu-
rança e Privacidade, é voluntária do Abrigo há 
mais de 10 anos.  Os laços com a instituição 
se iniciaram em uma das visitas de domingo 
ao Abrigo. “Sou trabalhadora da Comunhão 
Espírita de Brasília e me identifiquei de primei-
ra com os preceitos e ações do Nosso Lar.  É 
um trabalho fantástico do qual me orgulho de 
poder contribuir. 

Nosso Lar inicia processo para implementar a Lei 
Geral Proteção de Dados (LGPD)
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PROJETOS EM ANDAMENTO

O Abrigo Nosso Lar começou o projeto de re-
forma das estruturas de caixa d’água que 
estão em péssimo estado. Gostaríamos de 

ressaltar que a pandemia prejudicou a nossa capa-
cidade em continuar a investir na recuperação da 
infraestrutura do Nosso Lar. Outras prioridades se 
impuseram no enfrentamentos covid. Entretanto, 
existem prioridades que não podem esperar e esta 
e uma delas. Dentro deste cenário, o Nosso Lar 
viu como solução recorrer aos meios digitais para 
levantar a quantia de 70 mil reais necessária para 
a realização das obras.

Participe desta grande causa e ajude a melhorar 
as condições materiais do abrigo.

Para ajudar na reforma das caixas d’água, acesse 
a nossa vaquinha e venha fazer parte dessa causa!  

Também é possível ajudar fazendo um PIX. Nos-
sa chave é o CNPJ: 00.444.059/0001-79.

Construção da
 nova caixa  d’água

Para mais informações acesse: https://nova.ki-
ckante.com.br/vaquinha/reforma-da-caixa-dagua-
-abrigo-nosso-lar-df-

https://nova.kickante.com.br/vaquinha/reforma-da-caixa-dagua-abrigo-nosso-lar-df-
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CAPA

Com o objetivo de angariar fundos para o desen-
volvimento da instituição e ajudar cada vez mais 
as nossas crianças e adolescentes, vem aí mais 

uma edição do Bazar Brecho Nosso Lar.  Dessa vez, 
o Bazar acontece nos dias 10 e 11 de setembro, das 
10 às 17 horas, no Nosso Lar. Entre os itens ofertados 
no evento, destacam-se artigos doados pela Receita 
Federal, além de acessórios, roupas novas e usadas 
e outras peças para revenda. Será o primeiro bazar 
presencial realizado durante a pandemia e todas as 
medidas sanitárias necessárias e recomendadas pe-
los órgãos de saúde foram tomadas para a segurança 
de todos os participantes. Coloque sua máscara e 
vem com a gente! Comprar barato e promover o bem.

Bazar
Brechó

10 e 11
Quando?

Horário

Onde?

setembro

Nosso Lar

10h às 17h

	Artigos doados pela 
Receita Federal

	Acessórios
	Roupas novas
	Roupas  usadas

imperd ív e l !

Comprar barato e 
promover o bem! 
Vem com a gente!
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Apadrinhe esta causa
Com a contribuição mínima mensal de R$20,00 (vinte reais) você ajuda a manter nossa Ins-

tituição e beneficia diretamente nossas crianças. Seja um dos nossos padrinhos realizando 

seu depósito em uma das contas abaixo ou presencialmente no Nosso Lar.

das nossas crianças e dos padrinhos também

PIX
A  “CHAVE” É NOSSO CNPJ:

00.444.059/0001-79 
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PARCEIROS

Agilitá – Clinica de Psicologia

Café e um Chêro

Clarinda Petit Four

Comunhão Espírita de Brasília

Escritório de Advocacia Pinheiro Neto

Faculdade Anhanguera

Felicittá Shopping

Ilha Design

Instituto Chamaleon

Instituto de Catarata de Brasília – ICB

Instituto de Otorrino de Brasília

Lotus Odontologia

Ministério Público do Distrito Federal

Ministério Público do Trabalho

Oculare

Projeto Click – Aconchego

Projeto Gol Transformando Vidas

Projeto Tocar

Radiosul

Strauss Comunicação

Universidade Católica de Brasília

Universidade de Brasília 

Universidade Estadual do Tocantins

Universidade Paulista

e outros.

Conheça nossos Parceiros


