Janeiro e Fevereiro
2022

Faça a diferença na
vida de uma criança.

DOAÇÕES RECEBIDAS
Gostaríamos de agradecer aos parceiros que promoveram ações de arrecadação de
alimentos, vestuários em geral, calçados e outros recursos para manutenção dos projetos e
atendimento às famílias da Horta Comunitária.

Nosso agradecimento especial à
Ablaze Productions pelo Evento Vale dos Sinos Tattoo, onde
arrecadaram mais de uma tonelada
e meia de alimentos, que foram
tod os d e stinad os à Horta
Comunitária.
Gratidão a todos os envolvidos!

INTEGRAÇÃO DE
NOVOS VOLUNTÁRIOS
Iniciamos o ano com mais uma
t urma d e n ovos voluntá rios
fazendo a Integração.

Após o período de estágio,
voluntários recebem seu Boton
de Voluntariado:

Pilar Administrativo
Eliete Camargo

Pilar Administrativo
Tatiane Bruxel

Pilar Social
Estela de Almeida
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Pilar Administrativo
Adriana de Paula

Pilar Social
Jordana Pohren

BRECHÓ DA HORTA
Realizamos no dia 5 de fevereiro, o BRECHOZÃO DE VERÃO da Horta, com
muitas roupas e calçados, além vários itens de Bazar e literatura. A comunidade
esteve nos prestigiando.

Lembramos a todos, nosso BRECHÓ SEMANAL atende ao público às
quartas-feiras e quintas-feiras, à tarde, das 14h às 16h30. VENHA CONFERIR!

PILAR AMBIENTAL BUSCA INSPIRAÇÃO EM SAPIRANGA
No dia 12 de fevereiro, os voluntários do Pilar
Ambiental visitaram as instalações do parceiro
Hortaliças Konrath de Sapiranga/RS. O objetivo
desta visita foi conhecer os sistemas de irrigação,
de plantio e das estufas, podendo assim aplicar na
Horta Comunitária.

HORTA FOI NOTÍCIA
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis foi notícia em vários meios de
comunicação, tais como, Jornal NH e Jornal Canudos.
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OFICINA DE MULHERES
No dia 20 de janeiro, em parceria com a Acessuas Trabalho (Programa de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho) a Horta Comunitária capacitou
mulheres para reinserção no mercado de trabalho, auxiliando na confecção de
currículos e preparando-as para seleção de trabalho. Todas as participantes
receberam seus certificados de conclusão.

AS OBRAS CONTINUAM
RECUPERAÇÃO DO
PRÉDIO AZUL
Concluímos mais uma etapa do Prédio Azul,
todas as aberturas foram instaladas.
Seguimos na reestruturação da área interna
para atender as demandas crescentes da
Horta Comunitária.

LOCAL DA
COMPOSTEIRA
Construímos um local coberto
para Composteira, ficando
mais fácil o acesso de nossos
voluntários para deixarem
seus compostáveis em um
recipiente apropriado.

Faça a diferença na
vida de uma criança!
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