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Parceiros
RCSP Alto da Mooca
RCSP Vila Alpina
RCSP Vila Prudente

DOAÇÕES
Agradecimento a diversas doações recebidas
em meio a pandemia, especialmente de
cestas básicas que foi de extrema importância
no atendimento a muitas famílias.

Através do RCSP Alto da Mooca recebemos
a doação de 400kg de alimentos através da
Campanha «A Mooca unida CONTRA A
FOME» administrada pela Associação
Comercial de SP Distrital Mooca e Shopping
Mooca.

Depois de um longo período de pandemia e de tantos obstáculos percorridos,
parece que as coisas aos poucos estão voltando ao normal.
No início de toda aquela loucura e incertezas parecia inviável conseguir continuar
atendendo aos nossos jovens desenvolvendo todas as atividades com todos em suas
casas, mas logo nos adequamos da melhor forma e percebemos que sim, era possível,
e mesmo com todas as dificuldades conseguimos alcançar nossos objetivos e continuar
atendendo a todos os nossos legionários e seus familiares por todo o período que se
estendeu a pandemia.

E através ainda da SMADS - Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, do RCSP Alto da Mooca e RCSP Vila
Prudente outras diversas doações de cestas
básicas foram feitas e as mesmas distribuídas
as famílias atendidas.

Desde Junho de 2021 nosso atendimento passou a ser presencial, mas para apenas
50% dos nossos usuários e 50% mantiveram as atividades híbridas, mas participando
diariamente de todo o conteúdo transmitido aos jovens que estavam presencial.
A partir de Janeiro de 2022 nosso atendimento passou a ser totalmente presencial,
mas ainda assim estamos seguindo todas as normas de segurança e higiene dentro
dos nossos espaços.
Em dezembro de 2021 realizamos uma cerimônia
de formatura apenas para uma parte dos nossos
jovens devido ainda haver a necessidade de
manter o distanciamento. Os jovens que não
puderam estar presentes receberam seus
certificados em mãos posterior ao evento.

.

FESTA JUNINA «DRIVE THRU»

Nossa festa junina foi adaptada ao modelo “Drive Thru”. Os jovens que estavam em
atividades presenciais participaram de dinâmicas cumprindo com os devidos cuidados de
distanciamento, mas também sem deixar passar em branco o evento do mês.
Os jovens que estavam em atividades on line passaram pessoalmente na Legião Mirim para
retirar seu "KIT Festa Junina” contendo pipoca, cachorro quente, paçoca, pé de moleque,
doce de leite, suco e um bolinho de fubá feito com muito carinho pelas nossas cozinheiras.

Atividade usando a Cartilha
“Falas racistas” como tema.
Foram desenvolvidos diversos
cartazes criativos que ficaram
expostos na Legião Mirim para
que todos os jovens, visitantes e
colaboradores possam aprecia-lós
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VISITA AO MUSEU CATAVENTO
Museu de ciência e tecnologia da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São Paulo, foi inaugurado
em março de 2009 com a missão de aproximar crianças,
jovens e adultos do mundo científico, despertar a curiosidade
e transmitir conhecimentos básicos e valores sociais por meio
de exposições interativas e atraentes, com linguagens simples
e acessível.
Possui 250 instalações em 12 mil metros quadrados de área
expositiva, divididas m quatro grandes seções: Universo, Vida,
Engenho e Sociedade.

Trabalho desenvolvido
com nossos jovens
de conscientização
e prevenção do câncer.
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EMPODERAMENTO

Apresentação teatral feita por nossos jovens com o tema
«Violência doméstica»

PROGRAMA DE PALESTRAS

Sr. Luiz Walter Lino, companheiro do RCSP Alto da Mooca, ministrou palestras aos nossos jovens abordando
temas como: "MERCADO DE TRABALHO", «EMPODERAMENTO FEMININO» e «NEM EU, NEM VOCÊ. NÓS!
Priscilla Rosa, também companheira do RCSP Alto da Mooca ministrou palestra com o tema «SAÚDE MENTAL»
Sr. Gregor Osipoff, psicanalista, abordou o tema: «QUEM TE OUVE? EU TE ESCUTO!»

PROJETO RYLA
Em 12 de Março mais um projeto foi desenvolvido para
os nossos usuários.
Patrocinado pelo Rotary Club, este projeto busca
desenvolver nos jovens a capacidade de liderança e
cidadania, bem como promover o crescimento pessoal.

Precisando de Aprendiz ?

Você empresário que precisa contratar um jovem aprendiz, entre
em contato conosco que iremos orientá-lo sobre a Lei da
Aprendizagem (Lei 10.097/2000), e alinhamos todo o processo
para que sua empresa não seja autuada em caso de uma
fiscalização pelo não cumprimento da cota obrigatória.
Nossos cursos:
Assistente Administrativo, Almoxarife, Contínuo, Operador de Telemarketing,
Recepcionista e Repositor de Mercadorias.

Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso espaço.
Durante a vigência do contrato de aprendizagem é feito
acompanhamento através de supervisão, do desenvolvimento,
adaptação e evolução do jovem aprendiz.
Nossos supervisores realizam avaliação de desempenho
desse jovem através de visitas periódicas e programadas
nas empresas, visando também estreitar o vínculo entre a
empresa parceira e a Legião Mirim.

