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Belo Horizonte (MG), 08 de Setembro de 2019. 
 
Queridos irmãos e irmãs MFCistas de Belo Horizonte, 
 
Estejam todos bem e animados na paz de Cristo, nosso Senhor! 
 
Inicialmente agradecemos àqueles que dedicaram um tempinho para uma palavra de apoio e 
incentivo à Equipe de Comunicação, uma grande motivação para a continuidade do nosso 
trabalho. Precisamos mostrar para o BRASIL o MFC de BH que só nós conhecemos! 
 

Aproveitamos para informar que agora nossa 
Equipe está completa. Além do casal Camila e 
Gabriel, recém integrados ao MFC e já 
apresentados, contamos com nossas 
colaboradoras de comunicação, Suzana para nos 
informar das atividades da Casa Miguel Magone e 
Jussamara da Casa José Carlos. 
 

Aos poucos estamos organizando nossa Equipe 
para melhorarmos sempre as informações e fotos. 
 
Precisamos também receber notícias dos 
SECRETARIADOS e das EQUIPES BASE. 
 
  COMUNICAÇÃO – UMA VIA DE MÃO DUPLA! 

 
 

PROJETO “FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
NO EXCERCÍCIO DA CIDADANIA” 

 
O MFC, através de Marcos Helênio conquistou verbas em 
parceria com Patrus Ananias para a prática de oficinas nas 
casas José Carlos e Miguel Magone, já em funcionamento.  
 

Na Casa José Carlos acontece às quintas-feiras a noite com 
atividades de dança (professora Bruna), esporte (professor 
Rafael) e informática (professora Jussamara) e durante o dia 
temos aulas de música (professora Lorena), esporte 
(professor Rafael e Rubia), informática (Rebeca e Flávia).  
 

Na Casa Miguel Magone temos aulas de esporte e música, 
com os professores Rafael e Raquel. 
 

Em breve mais informações sobre o Projeto! 
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Abaixo algumas fotos (desculpem por não estarem tão nítidas) tiradas durante as atividades 
de ginástica, esporte, dança e informática de 28 de agosto na Casa José Carlos: 
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DIA V – VOLUNTARIADO NA CASA MIGUEL MAGONE 
 
Dia 29 de agosto promovemos muitas brincadeiras para as crianças da CMM em referência 
ao DIA V, a massinha feita com maizena, condicionador e anilina foi um sucesso. 

 
 

CASA MIGUEL MAGONE JÁ INICIA ENSAIOS PARA O NATAL! 
 
As professoras da Casa Miguel Magone, com a participação especial da professora de 
música Raquel já iniciou seus ensaios para as celebrações do Natal 
 
Com muita dedicação, amor e carinho ensinam nossas crianças para que façam uma bela 
apresentação para os MFCistas e seus familiares durante as festividades do Natal. 
 
Abaixo algumas fotos do ensaio de 03 de setembro: 
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AULA DE JUDÔ NA CASA JOSÉ CARLOS 
 
Dia 03 de setembro, o voluntário e professor Márcio, deu mais um treino de judô para nossos 
alunos e alunas: 

 
REPASSE E AÇÕES PÓS 20º. ENA de CAMPO GRANDE, MS 

 
LOCAL:   MFC – Casa José Carlos – Rua Antônio Vergara, 20 – Paquetá 
DATA:   14 de setembro de 2019 / das 09:00 às 15:00 horas 
 
Que Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias e amigos, com o nosso forte e 
fraternal abraço. 

Silvio Fumero, Gabriel e Camila 
Secretariado de COMUNICAÇÃO MFC/BH – 2019/2022 


