
Doações continuam 
chegando, neste início 
do ano um pouco mais 
tímido comparado a 
2020 
Saudamos a importante doação do Centro Es-
pírita Joanna de Ângelis (CEEJA ) da Suíça, que 
na pessoa da Voluntária Sara, que não mediu 
esforços para que a Horta fosse contemplada 
com a bela iniciativa. Obrigado Sara e a todos 
os demais trabalhadores do Centro Espírita.

UMA PÁSCOA DIFERENTE, 
Uma Páscoa diferente, 
porém não menos feste-
jada. Nossas crianças re-
ceberam seu presente de 
forma individual, agrade-
cemos a Cacau Show 
pela doação dos ovos de 
Páscoa e demais voluntá-
rios anônimos que fize-
ram suas doações.

PRÊMIO LIONS DE MEIO AMBIENTE
A nossa voluntária e líder 
do Pilar Ambiental Nara 
Seeger recebeu no mês 
de março/2021 o prêmio 
LIONS DE MEIO AM-
BIENTE. Parabéns Nara e 
toda a sua equipe, com 
certeza este é um prêmio 
merecido pelo seu traba-
lho na condução do Pilar 
Ambiental.

LIVE - VOLUNTARIADO ALIMENTANDO, ENER-
GIZANDO A ALMA – 28/03
Com Rosemar Thies/Pro-
fessora da Faculdade 
SENAC de SC e Voluntá-
ria do Grupo Só Risos e 
José Reghelin/Voluntário 
da Horta. Parabéns José 
pelo exemplo e dedica-
ção a causa!

A PARTIR DE FEVEREIRO/2021, A HORTA 
CONTA COM MAIS UM PROFISSIONAL 
Roger Cristiano Flores da Silva Educador Social com vários anos de experiência na 
área. Bem-vindo Roger!

Desde março/2021, aproximadamente 25 crianças oriundas das escolas parceiras, 
estão sendo recebidas na Horta sob a coordenação do Educador Social e Assistente 
Social para realização de suas tarefas escolares. O Projeto teve autorização especial 
do COE (Cômite Operativo de Emergência).

NOVOS VOLUNTÁRIOS
Mais voluntários chegando, todos aprovados 
pelos seus líderes e recebem o boton de volun-
tariado. Sejam muito bem-vindas!

Voluntária Aline Stein

Voluntária Gabriela Schmitz
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Fevereiro e Março
2021Faça a diferença na

vida de uma criança.



NOVOS COLABORADORES
A partir de fevereiro/2021 a Horta conta com 
mais um profissional, o Sr. Nilton A. Wagner,  
nosso horticultor, encarregado de manter 
tudo lindo na Horta mandala. 
Bem-vindo Sr. Nica! 

A partir de março/2021 a Horta conta com 

pessoa encarregada pelo berçário de mudas 
e por outros serviços delicados da Horta. 
Bem-vinda Nice!

ENCONTRO
Em fevereiro/2021, equipes do Rango Solidário e demais voluntários reuniram-se tendo como 
convidados Dra. Carmem Giongo/Universidade Feevale e Sr. Anildo Fernandes/Coordenador 
do CVV. Dra Carmem apresentou uma pesquisa realizada com pessoas em situação de rua e 
Sr. Anildo falou da importância da escuta para evitar o suicídio. Também foram realizados 
alinhamentos do trabalho no Rango Solidário.

AS OBRAS NÃO PODEM PARAR
Visando a melhoria dos espaços, no mês de 
fevereiro/2021, iniciamos a construção da 
nova composteira e revitalização do espaço 
das crianças, que ganhou nova pintura e foi 
embelezado pela Voluntária Juliana B. 
Moccelin.
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