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A HORTA NO JORNAL

MEIO-FRANGO

Nos meses de  fevereiro e março a Horta 
recebeu grande cobertura do jornal NH 
com a chamada para novos voluntários.

Ingressos para meio-frango já disponíveis! 
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“Nós precisamos de 
voluntários na Horta”

Presidente da Joanna de Ângelis Horta Comunitária, 
organização que fica no bairro Rondônia em Novo Hamburgo

GILMAR DALLA ROZA

ENTREVISTA DE SEGUNDA

A Joanna de Ângelis Horta Comuni-
tária é uma Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público (OSCIP), 
idealizada em 4 de setembro de 1990. 
Inicialmente, alimentava crianças ca-
rentes dos bairros próximos. Depois, 
passou a desenvolver vários projetos 
como horta orgânica e jardinagem, 
ensinando e profissionalizando as 
crianças e adolescentes no trato com 
a terra de forma sustentável, cursos 
pré-vestibulares, reforço escolar, ofi-
cinas de artesanato, esportes, música 
entre outros.

Em 2016, após uma crise provocada 
pela situação econômica do País, pas-
sou por uma reestruturação, onde um 
grupo de voluntários assumiu a admi-
nistração e efetuou uma reestrutura-
ção de forma a modernizar a gestão. 
Neste sentido, foram definidos seis 
pilares de sustentação (Social, Edu-
cacional, Patrimonial, Administrativo, 
Ambiental e Espiritual). Esta estrutura 
permite uma gestão horizontal onde 
os princípios cristãos, de respeito ao 
meio ambiente, de solidariedade, de 

transparência e ética são vivenciados 
no dia a dia por toda a equipe, direto-
ria, conselhos e demais pessoas que 
participam dos projetos.

Este ano, um dos voluntários desse 
grupo que assumiu a horta em 2016, 
Gilmar Dalla Roza, 57 anos, foi escolhi-
do para a presidência do local. A Horta 
fica na Rua João Pedro Schimitt, 180, 
Rondônia. Contato: hortacomunitaria.
com.br ou (51) 3587-0028.

Como se estrutura o trabalho na 
Horta atualmente?

Gilmar Dalla Roza - Nosso grupo de 
voluntários está estruturado em seis pi-
lares coordenados por seus respectivos 
líderes. No início de cada ano é elabo-
rado um planejamento com objetivos, 
metas e plano de ação com a partici-
pação de toda a equipe. Esta estrutura 
permite uma construção 
coletiva, uma liberdade 
de atuação e, como con-
sequência, uma maior 
responsabilidade de ca-
da um perante o todo.

Quais suas metas para 
a gestão do local?

Roza - Queremos for-
mar uma equipe para 
elaborar projetos e ins-
crevê-los em editais pa-
ra buscar recursos públi-
cos. Nosso foco principal 
é a educação. Nosso pro-
pósito é, através da cari-
dade, auxiliar na trans-
formação integral do ser 
humano. Queremos ser 
uma oportunidade para que as crian-
ças tenham atividades no contraturno 
escolar. Atualmente, atendemos qua-
tro escolas do Município. Por isso, de-
pendemos do trabalho dos voluntários, 
para nos auxiliar nessa missão.

Quais são as atividades oferecidas 
no local?

Roza - Para as crianças temos oficinas 

de capoeira, música, futebol, cultivo de 
hortaliças e orientação sobre concei-
tos de sustentabilidade e preservação 
dos recursos naturais, atendimento 
psicológico. Para as famílias também 
temos atendimento psicológico, auxi-
liamos com cesta básica, temos ofici-
nas para as mulheres aprenderem a 
fazer sabão, amaciante, artesanato. 

Temos, ainda, aos sába-
dos, a feira de orgânicos 
e brechós. 

Qual o maior desa-
fio que a horta enfren-
ta hoje?

Roza - O maior desa-
fio que a gente enfren-
ta hoje é criar estruturas  
para atender a comuni-
dade. Nossos recursos 
vêm da doação de algu-
mas pessoas, da contri-
buição dos voluntários, 
da feira de orgânicos, 
do brechó e do proje-
to do meio-frango com 
a Killing, mas precisa-
mos e vamos desenvol-

ver novas atividades para este ano, 
pois o que recebemos não é suficien-
te. Necessitamos de voluntários que 
tenham tempo disponível para o tra-
balho continuado, muitas vezes pre-
cisamos interromper um projeto em 
razão da falta de profissionais, atual-
mente a demanda da comunidade é 
muito maior que a nossa capacidade 
de atendimento.

BRUNA MATTANA BRUNA MATTANA/GES-ESPECIAL

Nosso foco 
principal é 
a educação. 
Nosso propósito 
é, através da 
caridade, auxiliar 
na transformação 
integral do ser 
humano.
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DOAÇÃO IBETEC

No dia 28 de Março, o IBTEC 
entregou para a Horta, 150 pares 
de calçados produzidos na fábri-
ca modelo durante a última 
FIMEC mais materiais escolares e 
alimentos não perecíveis. Nossas 
crianças agradecem!

CORAL NA HORTA
O Coral Amigos da Música é conhecido 
por seu histórico cantando em lares e 
casas espíritas e passará a integrar even-
tos da Horta levando o poder da música. 
O Maestro Marcos Vilmar Groff convida 
todos que estiverem interessados em 
participar, seja no canto ou na parte 
instrumental! 

CONTRATAÇÃO DA 
ASSISTENTE SOCIAL 

Liziane Dias de Souza realiza atendimento 
social a crianças e adolescentes e suas 
famílias, acompanhamentos, entrevistas, 
elaborações de laudo, contato e encami-
nhamentos para a rede socioassistencial 
do município, visitas domiciliares, asses-
soria a equipe no planejamento das 
atividades institucionais, formações e 
discussão de casos, elaboração de relató-
rios de atendimento, tabulação de dados 
e pesquisas.
 
Liziane Dias de Souza - Assistente Social - CRESS/RS 12489

OFICINA DE MULHERES
Quem coordena o grupo de Economia 
doméstica é a Simone Chiaca e quem 
comanda e realiza as atividades com as 
mulheres é a Elisabetha Wunder. Venha 
participar conosco!

SEMINÁRIO 
DIVALDO FRANCO

Seminário do Divaldo vai ocorrer dia 23 
de agosto na Feevale, promoção da 
horta comunitária e do centro espírita 
Fé luz e caridade, na próxima edição 
informações sobre ingressos.

Banco do Brasil
Agência: 3134-8
C/C: 118926-3

Sicredi
Agência: 0101
C/C: 95365-3


