
BRECHÓ COMUNITÁRIO
DA HORTA 
Tivemos várias edições do Brechó 
Comunitário na Horta. Sempre com 
muitas opções de roupas e calçados, 
além vários itens de Bazar e literatura 
nas edições do BRECHOZÃO 
LIQUIDAÇÃO DE INVERNO, DE VERÃO, 
DE NATAL.

A comunidade esteve presente em todos 
os eventos nos prestigiando.
E, ainda, no dia 22 de outubro, 
realizamos o “Brechó Itinerante” na 
escola da comunidade, EMEF Cel. 
Guilherme Gaelzer Neto, é sempre muito 
gratificante estar presente nas escolas. 

ANIVERSÁRIO DA HORTA – 32 ANOS 
Nas comemorações dos 32 anos da Horta Comunitária Joanna de Ângelis, nosso propósito de, 
"ATRAVÉS DA CARIDADE, AUXILIAR NA TRANSFORMAÇÃO INTEGRAL DO SER HUMANO” foi 
sentido e vivenciado por todos os voluntários, colaboradores e nossas famílias. 
Agradecemos aos pioneiros e incentivamos os jovens para o futuro, seguindo firmes em nosso 
propósito! Gratidão a todos que fazem parte da nossa história.

SEMANA FARROUPILHA NA HORTA 
Dia 19 de setembro, iniciamos os festejos da Semana Farroupilha com as crianças e adolescentes da 
Horta Comunitária. Foram muitas atividades realizadas durante a semana, tais como: dança, música, 
apresentações em geral, sanduíche farroupilha, Piquetchê, e não faltou o Hino Rio-Grandense.
Ensinar à nova geração sobre nossa cultura é dar continuidade ao amor por nosso Estado.
Tivemos um convidado especial, Sr. Eugênio ex-Patrão do CTG Mourão da Estância, da cidade de 
Estância Velha, ele veio nos prestigiar e cantar conosco.
Agradecemos toda a Presidência, Voluntários e Colegas que cooperam diariamente para que o 
Educacional cresça, floresça e resplandeça através de cada criança e adolescente.
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SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO
E DEZEMBRO / 2022Faça a diferença na

vida de uma criança.



DESAFIO LIXO ZERO 
O Pilar Ambiental realizou ao longo do 
ano de 2022 várias edições do Desafio 
Lixo Zero. Estes encontros tiveram como 
principal objetivo, conscientizar os 
voluntários para zerar nosso lixo e 
resíduos, tanto na Horta Comunitária 
quanto em suas residências. Tivemos a 
participação especial da COOPERATIVA 
UNIVALE, no encontro de setembro.

INAUGURAÇÃO DO BRECHÓ JOANNA DE ÂNGELIS - HAMBURGO 
VELHO – 23 DE SETEMBRO DE 2022
Em 23 de setembro, inauguramos o BRECHÓ JOANNA DE ÂNGELIS, em Hamburgo Velho. A iniciativa 
vem atender uma demanda da sociedade pautada no movimento circular de reaproveitamento e 
respeito a natureza, procurando cada vez mais reduzir o consumo das reservas naturais do planeta 
terra. Também com o objetivo de criar mais oportunidades na captação de recursos para a 
manutenção dos Projetos da Horta.
Nosso muito obrigado a todos os voluntários, colaboradores, parceiros e imprensa pelo apoio e 
dedicação de sempre.

PSICOPEDADOGA NA HORTA
Em setembro de 2022, a Horta recebeu a 
psicopedagoga Liliane Petry Bohlke, 
voluntária do Pilar Educacional. Liliane, está 
atendendo as crianças e adolescentes que 
participam dos Projetos da Horta 
Comunitária, tendo como objetivo contribuir 
na aprendizagem, somando ao processo 
educativo. 
Em 2022, a Horta Comunitária tem investido e 
realizado novas parcerias no Pilar 
Educacional, visando fortalecer e ampliar as 

3º ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS DO ANO 
Ao longo do ano realizamos vários encontros, sempre com intuito de trocarmos experiência e 
confraternizarmos com os voluntários de todos os Pilares da Horta Comunitária.
Os Pilares Educacional, Espiritual e Patrimonial da Horta, lideraram no dia 01 de outubro, o 3º Encontro 
de Voluntários do ano, foi um momento muito rico, além de saborearmos as mais diversas guloseimas 
preparadas pelos anfitriões.

oficinas para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes, caminhando de forma efetiva para 
cumprir seu propósito: "Através da caridade, auxiliar na transformação integral do ser humano"

2



PILAR AMBIENTAL 

Inti Lihue Sesti Rada

PILAR AMBIENTAL 

Keity Emilly Alves Fontoura

PILAR ADMINISTRATIVO

Ronimar Costa

PILAR SOCIAL 

Pricila Grasiele da Silva

INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
VOLUNTÁRIOS 
As turmas de Integração de novos 
voluntários não param na Horta 
Comunitária.

Após o período de estágio de 90 dias, os 
voluntários recebem seu Boton de 
Voluntariado.

1º SEMINÁRIO DO EDUCACIONAL
Em outubro o Pilar Educacional realizou seu I 
Seminário, foi um momento muito especial, 
conhecimento e alinhamento da atuação dos 
projetos educacionais. O que nos une e nos 
fortalece é o propósito da Horta Comunitária, pelo 
qual cada um de nós diariamente dedica-se. Nós 
acreditamos em um mundo melhor, e somamos 
forças, amor, fé, esperança, dedicação, 
conhecimento e muito trabalho para tornarmos 
reais nossos ideais.
A verdadeira recompensa é vermos a 
transformação das nossas joaninhas. E, já temos 
muitos motivos para celebrar.

TEATRO DA HORTA 
Em outubro, a Horta Comunitária esteve representada pelo 
Projeto Educacional, na Escola Municipal Elvira Brandi Grin. A 
convite da escola, a Professora de Teatro, Camila Bauermann, 
juntamente com as crianças e adolescentes, levaram uma 
mostra do trabalho desenvolvido na oficina de teatro, que 
acontece às terças-feiras, de manhã, na Horta Comunitária.
Foi um momento de interação e diversão com as crianças da 
escola.
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis, valoriza as parcerias 
com a comunidade, tendo em vista o fortalecimento dos 
vínculos do trabalho desenvolvido em rede. 3



FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 
Uma das datas mais esperadas do ano pela 
criançada, é o Dia das Crianças, por isto, a Horta 
Comunitária organizou uma superfesta para 
celebrar este dia. Muita diversão com brinquedos 
infláveis, cama elástica, jogos, brincadeiras, 
apresentação do palhaço Bolinha e Luluca. E não 
podia faltar, as deliciosas guloseimas preparadas 
pelos voluntários e, os presentes tão esperados. A 
garotada se divertiu muito e comemorou a data 
como eles merecem. 
A infância merece memórias que o coração leva 
para a vida toda, e, nós da Horta, queremos que 
estas emoções sejam lembradas com todo carinho.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS 
ATENDIDAS PELA HORTA 
Em outubro, aconteceu o 3º Encontro com os pais 
das crianças e adolescentes dos Projetos da Horta 
Comunitária. As reuniões são momentos de 
extrema importância, pois, promovem a integração 
da família com a Horta Comunitária, onde os pais, 
têm oportunidade de saber com mais 
profundidade o trabalho realizado dos Projetos 
com seus filhos. 
2022, foi um ano muito enriquecedor, onde, 
aproximamos as crianças, as famílias e a Horta 
Comunitária.

FUTURAS PARCERIAS – 
ORQUESTA JOVEM E HORTA
Em outubro, recebemos na Horta a visitação da 
Orquestra Jovem de Novo Hamburgo, que veio 
conhecer nossa dinâmica com as crianças e 
adolescentes, e apresentar o trabalho da Orquestra.
Estavam presentes na reunião, Roberta Leopardo - 
Coordenadora do Pilar Educacional, Silvane Dornelles e 
Camila Bauermann - Educadoras Sociais, Catiuscia Leal 
- Assistente Social, da Horta e da Orquesta, Áurea Feijó 
- Secretaria, Renato Santos - Coordenador Pedagógico, 
Paula Nerbas - Assistente Social.
Conversamos sobre a possibilidade de a Orquestra 
fazer uma parceria com a Horta para o ano de 2023.

PIQUENIQUE DA CRIANÇADA 
Em outubro, a criançada realizou um baita Piquenique no Parque Floresta Imperial, dividido em duas 
turmas, manhã e tarde. Um piquenique é um momento muito especial, apreciar a natureza, aproveitar 
o campinho de futebol, a pracinha e, foi nesta proposta que a garotada da Horta se divertiu muito.
Brincar no parque desenvolve capacidades físicas, mas, principalmente suas competências 
emocionais e sociais, estimulando a percepção do mundo a sua volta. 
"Ser criança é ter mil sonhos e desfrutar da vida intensamente todos os dias."

Agradecemos aos voluntários, colaboradores, parceiros e amigos que colaboraram de alguma forma 
para que pudéssemos realizar este evento tão lindo!
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CAMPEONATO DE JUDÔ NA GINÁSTICA – EDUCACIONAL
Em 22 de outubro, foi o dia das crianças e adolescentes da Horta Comunitária participarem do 2º 
Campeonato de Judô da Pajova, que aconteceu na Sociedade Ginástica, de Novo Hamburgo.
Nossos judocas, preparam-se com muita dedicação. A equipe da Horta foi composta por 29 judocas.
O resultado deste grande dia foi, a classificação da Horta Comunitária como vice-campeã do 
Campeonato, totalizando: 16 medalhas de ouro, 10 de prata e 3 de bronze. A equipe comemorou com 
alegria e satisfação suas medalhas e a classificação final, e, a Horta sente-se muito feliz e honrada pelo 
empenho dos nossos competidores.
O esporte é fundamental para o crescimento integral da criança e adolescente, oportuniza o 
desenvolvimento físico, mental e emocional.
Parabenizamos e agradecemos o Professor de Judô Jonathan Schneider, que inspira e treina as 
crianças semanalmente. 
Gratidão a todos os envolvidos.
"O judoca não se aperfeiçoa para lutar, mas luta para se aperfeiçoar."

PASSEIO AO PARQUE TERRA 
MÁGICA FLORYBAL
A Horta Comunitária promove com o Projeto 
Educacional um passeio anual para as crianças e 
adolescentes.
Para o ano de 2022, o lugar selecionado foi o Parque 
Terra Mágica Florybal, o que deixou a garotada muito 
animada na expectativa de conhecê-lo.
A organização do passeio teve início em abril, com o 
envolvimento direto das crianças e adolescentes e suas 
famílias, no Projeto de Reciclagem da Ecoalegria. Todo 
material reciclável trazido à Horta Comunitária, foi 
selecionado, separado e vendido, para que pudéssemos 
fazer um caixinha para o passeio. Assim, literalmente, as 
crianças e adolescentes aprenderam brincando, sobre 
meio ambiente, educação financeira e planejamento. 
Em outubro, chegou o dia tão esperado do grande 
passeio, estávamos muito animados para viver esse 
momento, foi um grande reconhecimento de todo 
empenho e dedicação, tanto da equipe, quanto da 
garotada e de suas famílias.  
Foi um dia mágico, de muita alegria, onde as crianças e 
adolescentes desfrutaram intensamente cada cantinho 
do parque. Já estamos planejando o próximo passeio 
para 2023, qual será nosso destino? Surpresas boas 
estão por vir!!

PROJETO DE LEITURA – O 
PEQUENO PRÍNCIPE 
Recebemos em outubro, uma visita para lá de 
especial: O Capitão América (José Luís dos 
Santos) e a Elefantinha (Idione Klein da Rosa), 
vieram até a Horta para fazer uma contação de 
histórias às nossas crianças e adolescentes. 
A leitura é muito importante no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, e, 
compreendendo a importância disto, a Horta 
estimula a garotada ao hábito da leitura, 
promovendo atividades que proporcionem a eles o 
acesso aos livros. A Horta conta com uma biblioteca, onde a gurizada pode pegar emprestado os 
livros que desejarem para uma boa leitura.
"Ler é ganhar asas para o mundo."
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REUNIÃO RANGO SOLIDÁRIO 
No dia 10 de dezembro, última reunião do 
ano, os voluntários das equipes do Rango 
Solidário se reuniram com objetivo de 
atualizar informações, melhorar os 
procedimentos e os atendimentos, tanto das 
equipes de cozinha quanto das equipes de 
rua.

INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO 
VERDE – 19 DE NOVEMBRO 
DE 2022
Desde a nossa chegada na Horta, em 2017, o 
Prédio Azul como era conhecido, era um 
espaço que nos causava muito desconforto 
por estar totalmente depredado. A falta de 
recursos e demais prioridades foram 
deixando o espaço em compasso de espera, 
até que no final de 2021, definimos que era 
chegada a hora de iniciarmos as reformas. 
Com muito esforço dos voluntários, 
prestadores de serviço e, em especial a 

FEEVALE NA HORTA – EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
Recebemos em novembro, os acadêmicos de quatro (4) cursos da Universidade Feevale, para um 
trabalho com as crianças e adolescentes. A proposta foi direcionada para educação na saúde. 
Os universitários explicaram a importância do cuidado com a higiene bucal, e fizeram uma prática de 
escovação no bocão com as crianças, que gostaram muito da proposta. Também abordaram a 
importância da higienização das mãos, em contexto pós pandemia e de higiene diária. Ainda, 
aplicaram uma atividade de tinta com glitter para que as crianças percebessem que os micróbios e 
germes presentes nas mãos, não podem ser vistos, mas, trazem complicações a nossa saúde. 
Foi um momento de aprendizagem muito legal.

TROCA DE FAIXAS E RECEBIMENTO DE DIPLOMAS – JUDÔ
Em 12 de dezembro, as crianças e adolescentes do Projeto Judô da Horta, ministrado pela PAJOVA, 
tiveram um momento muito importante, a troca de faixas, este momento é significativo, pois 
representa o avanço dos conhecimentos das técnicas e reconhecimento da dedicação de cada judoca. 

AGCO, conseguimos devolver à comunidade o Prédio, agora denominado VERDE. No dia 19 
de novembro, inauguramos o PRÉDIO VERDE, em uma linda festa, com a presença de 
muitas autoridades, foi um dia de muita emoção. O Prédio Verde abrigará inúmeras 
atividades de nossas crianças.
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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.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS E SEUS FAMILIARES
Festa mágica que encanta adultos e crianças e, é o momento mais esperado do ano. 
E, este ano, a criançada surpreendeu com uma linda apresentação, o Musical de Natal, onde todos 
educandos se apresentaram, emocionando toda a equipe da Horta e seus familiares.
O Natal é tempo de alegria, de expectativas e de gratidão, e, nós tivemos muitos motivos para 
agradecer e celebrar. 2022 foi um ano de mudanças, crescimento, solidariedade e fraternidade.
Nossa família Horta está crescendo, e com isto a perspectiva de novos sonhos e projetos, trazendo 
consigo a esperança de dias ainda melhores. 
Para comemorar por tanto, fizemos uma linda festa, com brinquedos infláveis, algodão doce, escultura 
em balões, espaço baby, uma celebração a altura de nossas crianças e adolescentes. O instante mais 
esperado da festa foi a chegada do Papai Noel, que recebeu toda a garotada para ganhar um abraço 
gostoso, ouvir pedidos e fazer a entrega dos presentes, pois o velhinho não esquece de ninguém.  
E com toda esta alegria finalizamos nosso ano de 2022!

HORTA FOI NOTÍCIA 
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis foi notícia em vários meios de comunicação, tais como, Grupo 
Editorial Sinos, que divulgou no Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, Diário de Cachoeirinha, 
Correio de Gravataí, Jornal de Gramado.

Também fomos notícia na Expansão, na Coluna de Martin Behrend, na Coluna de DuduNews Schmitz, 
na Coluna de Gugu Streit, do Diário Gaúcho, no Programa Bom Dia Rio Grande, da RBS, GaúchaZH e 
ClicRBS, no Jornal Diário Gaúcho e Jornal do Comércio.

Os familiares foram convidados para que participassem da solenidade.
Nós, da Horta sentimo-nos honrados por cada criança e adolescente, sabemos das diversas 
superações pessoais de cada um, e do esforço diário empenhado por eles e seus familiares. 
Cada pequena vitória é uma conquista que merece ser celebrada. 
Finalizamos este ano, com muitos motivos para estarmos gratos e felizes, certos de que em 2023 
outras tantas conquistas virão.  
Parabéns, judocas da Horta!
Gratidão PAJOVA, Sensei Jonathan Schneider e Pilar Educacional da Horta!
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Faça a diferença na 
vida de uma criança!
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