
 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 

Maio 2019 
 

Prezados(as) sócios(as) e amigos(as) do ILAS, 
 
Neste mês de maio, continuamos com a nossa campanha de inverno e 
teremos mais uma atividade divertida na nossa diaconia social. Também 
estamos buscando voluntário com experiência em design gráfico. Participe! 

 

 
 

INVERNO ILAS 
 
Como vocês já sabem, a 
arrecadação do Projeto Inverno 
ILAS 2019 segue até 30 de junho. 
Estamos coletando roupas de frio 
para homens e mulheres, de todas 
as idades, bem como cobertores, 
edredons, meias, cachecóis e 
qualquer outro agasalho que ajude 
a manter com saúde as famílias 
que apoiamos por meio da diaconia 
social (público principal da nossa 
campanha). Traga suas doações 
para o ILAS ou escreva para a 
gente: 
secretariailasdf@yahoo.com.br 

 

 
 

DIACONIA SOCIAL 
 
Vocês sabiam que a melhor forma 
de escovar a parte “de fora” dos 
dentes é com movimentos 
circulares? Pois essa foi apenas 
uma das diversas dicas que 
recebemos da Dra. Érica Souza 
para cuidar melhor da saúde da 
nossa boca durante a reunião de 
abril com as famílias atendidas pela 
diaconia social. Nosso próximo 
encontro é neste sábado, dia 04 de 
maio (amanhã!), e todos estão 
convidados a aprender a utilizar 
garrafas pet para proteger melhor 
nossa escova de dente.  
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BUSCAMOS VOLUNTÁRIO 
 
Para disseminar nossas ações e 
ampliar nossa rede de apoiadores, 
registramos o ILAS em dois sites 
de voluntariado: VivaVoluntario.org 
e PortalDoVoluntariado.df.gov.br. 
No primeiro nós já até publicamos 
uma chamada para voluntário(a) 
com experiência em desenho 
gráfico ou comunicação. A ideia é 
que esse(a) profissional nos ajude 
a criar uma identidade visual para o 
ILAS. Ajudem-nos a divulgar!, este 
aqui é o link. 

 

 
 

FORTALECIMENTO 
 
Nossa presidente, Sandra Fischer, 
representou o ILAS no Programa 
de Aceleração de Impacto Social – 
PAIS 2019, programa gratuito de 
capacitação de ONGs, criado com 
para melhoria da gestão, captação 
e transparência das organizações. 
Queremos que o ILAS seja uma 
organização cada vez mais forte, e 
para isso contamos com vocês. 
Nossa próxima reunião de diretoria 
será realizada em 05/05, às 11h, 
no ILAS. 

 
Fale com o ILAS: secretariailasdf@yahoo.com.br. 
 

Você recebeu este boletim porque é sócio(a), amigo(a) ou parceiro(a) do ILAS. 
Caso não queira mais receber nossas mensagens, responda este e-mail com o assunto "Descadastrar". 
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