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Já é tradição no Lar Meimei o 

encontro anual de todos os que se 

dedicam ao trabalho em favor do 

próximo na Vila Joanisa. É a hora da 

reunião em clima de confraternização, 

quando há oportunidade de reencontrar 

amigos, conhecer novas pessoas 

e reforçar o envolvimento com o 

gratificante compromisso de servir.

Devido à pandemia de covid-19, em 

2020 o encontro não aconteceu, mas em 

04 de dezembro de 2021 foi realizado o 

acontecer em seu ritmo costumeiro, com 

muito otimismo.

Retomadas as atividades, prevaleceu 

o critério de anos anteriores para a 

escolha da data festiva, ou seja, no 

último domingo do mês com cinco fins 

de semana, quando tradicionalmente não 

tem atividades. Assim, o encontro anual 

aconteceu em 31 de julho de 2022.

Neste evento, todos souberam que o 

Lar Meimei agora está nas redes sociais, 

na página @LarMeimeioficial, onde se 

divulga semanalmente tudo o que acontece 

de relevante nas nossas atividades. É a 

tecnologia como suporte na divulgação do 

bem que todos podem fazer.

Carmen Maroni
Voluntária da Seara Bendita e vice-diretora 
do Lar Meimei.

encontro presencial dos colaboradores do 

Lar Meimei. O clima ainda trazia precaução, 

mas a alegria e confiança na retomada 

das atividades assistenciais nos finais de 

semana foi o destaque. E para fortalecer 

a motivação e o comprometimento dos 

participantes, Plínio Monteiro, nosso 

companheiro de Seara Bendita, palestrou 

para todos os presentes.

Começou 2022 e já no primeiro 

semestre boa parte das atividades 

voltaram a acontecer, naturalmente 

com os devidos protocolos e algumas 

adaptações para os novos costumes 

impostos pela pandemia.  No segundo 

semestre, todas as atividades voltaram a 

encontro dos Voluntários  
do Lar Meimei
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Além das redes sociais, outras novidades foram 

destacadas:

1. Pintura na fachada – Quem chega ao Lar Meimei logo 

percebe o novo visual colorido, alegre, moderno, que cria 

uma identidade para destacar sua presença no bairro. A 

pintura foi executada com a contribuição das crianças e 

jovens do CCA Seara Bendita, um reforço para a integração 

entre seus participantes. 

2. Logotipo atualizado – A marca do Lar Meimei foi 

reestilizada e o novo logo traz modernidade, com letras 

mais leves e mais clareza na leitura, sem perder a 

originalidade.

3. espaço remodelado – O espaço onde funcionava 

a Biblioteca Comunitária Farol da Vila foi totalmente 

remodelado. Hoje contempla a biblioteca e a sala de 

jogos e apresenta desenhos artísticos nas paredes, com 

decoração lúdica e colorida.  Esses ambientes estão 

convidativos e agradáveis para muitas atividades com 

criança e jovens.

O setor de Comunicação do Lar Meimei exibiu um vídeo 

especial com depoimentos emocionantes de assistidos 

que hoje são voluntários. Eles contam que hoje podem 

ajudar quem chega em busca de apoio, o mesmo que um 

dia buscaram e receberam. Contam ainda como chegaram, 

o acolhimento que tiveram e como a experiência vivida no 

Lar Meimei influiu em suas vidas.

Nos depoimentos, transborda sentimentos e 

agradecimento pelos trabalhos executados no Lar Meimei e 

pelas habilidades que desenvolveram e usam em suas vidas 

pessoais. Outro destaque é a possibilidade de aprender 

a trabalhar melhor em equipe, com atitudes solidárias e 

aprendizado até de soluções para os desafios diários.

A apresentação foi encerrada com os alunos do curso 

de violão, que tocaram e cantaram músicas com alegria e 

descontração e contagiaram todos os presentes.

Ao final do encontro, foi oferecido um brunch que 

propiciou mais integração entre os participantes – muitos 

deles afastados durante toda a pandemia – com valiosa 

troca de informações entre voluntários que atuam nos 

diferentes sábados e domingos de cada mês. 

Se você leu esse artigo e deseja fazer parte dessa 

grande e linda família de voluntários é só preencher a 

ficha de inscrição no site da Seara Bendita: https://www.

searabendita.org.br/como-conhecer. Desde já, a equipe do 

Lar Meimei lhe dá as boas-vindas.


