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DOAÇÕES

A FOME NÃO
FAZ FERIADO

Recebemos muitas doações no mês de 
Novembro e Dezembro dentre elas 

destacamos:

Doação SINDHIOSPA (Sindicato dos 
Hospitais de Porto Alegre).

Doação Moto Clube Desgarrados de 
Novo Hamburgo.

O Rango Solidário segue sem parar, já 
ultrapassamos 5 mil marmitas neste ano, 

nosso agradecimento aos voluntários, 
aos doadores, coordenadores, cozinhei-

ros e equipe de rua . No Período do Natal 
e Ano Novo  três equipes mistas fizeram 

o trabalho de produzir e distribuir os 
alimentos e o carinho, com certeza 

nestes dias teremos receitas especiais 
para nossos irmãos em situação de Rua.

MELHORIAS NA HORTA
Neste ano foram muitas as melhorias 

materiais que conseguimos realizar, para 
fechar o ano com chave de ouro, a 

captação da agua de chuva a irrigação e o 
Jardim da Joanna já são uma realidade, 

nossa plantação cada vez mais ecológica e 
produtiva. Obrigado aos trabalhadores 

principalmente do Pilar Ambiental que são 
incansáveis nas melhorias dos espaços.

O Jardim de Joanna começa a tomar 
forma, ao lado da cozinha, espaço de 

contemplação e meditação.

CAMINHADA DA
UNIMED 2019

NATAL DAS CRIANÇAS
No dia 14 de Dezembro a Horta Transbordou de alegria, amor e felicidades 
materializadas nas  crianças que passaram uma tarde espetacular! Foram 
algumas semanas de preparação e muitos voluntários envolvidos na realiza-
ção dessa festa que atendeu mais 400 pessoas, crianças e suas famílias. 
Muito obrigado aos patrocinadores e aos voluntários trabalhadores que 
mais uma vez não mediram esforços para a realização do evento.
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ENCONTRO DOS VOLUNTÁRIOS 

No dia 07 de Dezembro, a Horta reuniu 
seus voluntários para comemorar o 
grande ano que tivemos com muito 
progresso tanto  material, quanto 
social,  educacional e espiritual, nosso 
coral como sempre trazendo a alegria 
através da música. 

No mesmo dia foram integrados ao 
grupo de voluntários mais quatro 
membros, Rui, Evelize, Matheus e 
Cristiane, sejam bem-vindos!

coral amigos da música. 
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Mais uma vez fomos agracia-
dos pela Unimed, quando 
recebemos mais de 350 quilos 
de alimentos que serão desti-
nados as famílias atendidas 
pela Horta. Nosso muito obri-
gado e o reconhecimento da 
importância de mobilizar a 
comunidade para o atendi-
mento dos mais necessitados.
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