
ANIVERSÁRIO DA
HORTA COMUNITÁRIA 
Em comemoração aos 31 anos da Horta 
Comunitária Joanna de Ângelis, no dia 4 
de setembro, tivemos a Live com 
Vinícius Lima Lousada, com o tema: 
"EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DO MUNDO DE REGENERAÇÃO.”

3ª EDIÇÃO MEIO FRANGO DRIVE-THRU DA HORTA 
No dia 25 de setembro, a Horta Comunitária Joanna de Ângelis promoveu a 3ª 
edição do Meio Frango Drive-Thru da Horta, foi um sucesso. Estava tudo muito 
especial, preparado pelos nossos voluntários com capricho e costumeiro amor. 
Essa ação social visou a arrecadação de verba em prol da recuperação do Prédio 
Azul, prédio este, que atenderá mais de 100 crianças e adolescentes carentes da 
comunidade.

Nosso sincero agradecimento a todos os voluntários, parceiros e amigos da Horta 
pelo empenho e dedicação. Mais um evento realizado com sucesso!
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1ª EDIÇÃO DRIVE-THRU 
DE PIZZA DA HORTA 
Em 21 de agosto, a Horta Comunitária 
Joanna de Ângelis realizou sua 1ª edição 
Drive-Thru de Pizza, em parceria com o 
Grupo Escoteiros Werner Saenger de 
Campo Bom/RS. Uma ação importante 
para a arrecadação de verba em prol da 
recuperação do Prédio Azul, onde tere-
mos mais estrutura para atender nossas 
crianças.

Nosso muito obrigada a todos os volun-
tários, parceiros e amigos da Horta pelo 
excelente trabalho realizado!

Nosso agradecimento especial ao 
Grupo Escoteiros Werner Saenger pela 
parceria e apoio.
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2021Faça a diferença na

vida de uma criança.



Grata somos ao Grêmio Atiradores Novo Hamburgo por ceder o espaço para que 
pudéssemos realizar esta linda ação social.

INTEGRAÇÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS 
A integração de novos voluntários, segue com todos os protocolos de segurança.  
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CHEGADA DE NOVOS VOLUNTÁRIOS 
Novos voluntários são aprovados pelos seus líderes e recebem o boton de 
voluntariado. Sejam todos bem-vindos!

Pilar Ambiental
Deise Rodrigues

Pilar Ambiental
Vanderleia Maria Furlan Vione

Pilar Ambiental
Ricardo Matte

Pilar Social
Patrícia Ventura Machado

Pilar Social
Simone Fabiane Ventura 

Machado 
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PROJETO LIXO ZERO NA 
HORTA COMUNITÁRIA
Dando continuidade ao Projeto LIXO 
ZERO e Compostagem na Horta 
Comunitária Joanna de Ângelis, o Pilar 
Ambiental organizou dois encontros em 
agosto, tendo como objetivo o 
treinamento dos voluntários para reduzir 
ao máximo o lixo produzido na Horta, 
chegando mais perto do LIXO ZERO. 
Temos o compromisso diário de ser 
sustentáveis, incentivar boas práticas e 
honrar os prêmios que recebemos este ano.

OFICINA DE MULHERES
Na Oficina de Mulheres da Horta, elas 
aprendem todos os tipos de trabalhos 
manuais, como: bordar, costurar, etc. 
Estão cada vez mais criativas e 
produtivas, e o resultado de tudo isso, 
são peças lindíssimas.

ATIVIDADE COM AS 
CRIANÇAS  -  PROJETO 
SEMENTES DE JOANA
Buscando desenvolver uma prática 
pedagógica que permita construir de 
forma coletiva e criativa, o Projeto 
Sementes de Joana e o Mágico de Oz 
trazem em sua concepção a liberdade 
de criação das atividades, trabalhando 
de forma lúdica assuntos complexos que 
permeiam o ser humano como, 
Sentimentos, Espiritualidade, Emoções e 
Intelecto (Razão).

AS OBRAS NÃO PODEM PARAR
No final do mês de agosto, 
iniciamos as obras de recuperação 
do Prédio Azul, após a conclusão 
da cobertura será reestruturada a 
área interna para atender as 
demandas crescentes da Horta.
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LOCAL DE RESÍDUOS 
Construção de Baias para a 
separação de recicláveis e resíduos.

3



BRECHÓ DA HORTA 
Nosso Brechó continua sendo um 
sucesso, tivemos duas edições em 
agosto. A comunidade sempre nos 
prestigiando. E desde setembro, 
passamos a atender durante a semana, e 
contamos com um Sebo dentro do 
Brechó. Venha conhecer!

ECOBAG X MÃOS DA HORTA
OFICINA DE PRODUÇÃO
No mês de setembro, com imensa alegria, repassamos exatas 100 ecobags à 
Assistência Social da Horta, estas ecobags serão destinadas às famílias atendidas, 
onde as mesmas utilizarão para transporte de sua cesta básica. A entrega das 
ecobags representa uma economia mensal significativa, além de reduzirmos o 
consumo de plástico em nosso ecossistema.

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 atendimentos às famílias da Horta.
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E a nossa Rouparia 
também ganhou 
“ecobags gigantes” e 
coloridas, onde serão 
utilizadas para a 
separação, classificação 
e armazenamento das 
roupas que se destinam 
ao Brechó e às doações.

Parabéns à EQUIPE pelo 
lindo projeto! 

Faça a 
diferença na 
vida de uma 

criança!
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