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Prezados(as) sócios(as) e amigos(as) do ILAS,
 
Em outubro dedicamos as atividades do Projeto Abraçar às crianças, que participaram
de jogos com os jovens da Congregação Evangélica Luterana Martinho Lutero
(CELML), curtiram muito os brinquedos montados especialmente para eles e ainda
receberam presentes. Os bolos e cupcakes produzidos pelas servas naquela manhã,
no Desafio da LSLB, fizeram o maior sucesso entre crianças e adultos.



Também organizamos, em 20 de outubro, a assembleia ordinária do ILAS.
Apresentamos a movimentação financeira, o resultado da reforma na estrutura de
salas, as atividades do Projeto Abraçar e as ações de comunicação do Ilas. A ata da
assembleia será publicada no nosso site em breve.Escreva seu texto aqui. Edite para
adicionar valores dinâmicos como nome e email.Escreva seu texto aqui. Edite para
adicionar valores dinâmicos como nome e email.



SEJA VOLUNTÁRIO(A)
 
Em três de novembro, o advogado e
sócio do ILAS, Victor Korst Fagundes,
ofereceu uma palestra sobre Direito do
Cidadão para as famílias atendidas pelo
Projeto Abraçar. O interesse foi tanto
que estamos considerando criar no ILAS
um setor atendimento jurídico. Se você é
advogado(a), convidamos a doar seu
tempo e conhecimento para melhorar a
vida das famílias atendidas pelo Ilas.
 
Entre em contato conosco! Participe das
reuniões da diretoria do ILAS, conheça
melhor o trabalho e com certeza
encontrará uma forma de contribuir com
seus talentos.

AGENDA DE DEZEMBRO
 
Participe da oficina do Projeto Abraçar
que acontece no dia 7 de dezembro, a
partir das 14h, na Congregação
Martinho Lutero (CELML). A reunião da
diretoria do ILAS, que acontece no dia 8
de dezembro, 11h, também é aberta a
todos(as) os(as) interessados(as) no
trabalho que fazemos.
 
Você também pode contribuir para a
campanha de arrecadação de presentes
para as crianças atendidas pelo ILAS.
Traga sua doação para Diaconia Social
da CELML até o dia 6 de dezembro. Não
tem como trazer o presente? Mande um
email com antecedência que nós
providenciamos a coleta..
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