
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No dia 18 de novembro, realizamos a Assembleia Geral Extraordinária, com a 
eleição e posse da Diretoria para o triênio 2022/2024.

NOMINATA DIRETORIA GESTÃO 2022/2024: Presidente - Gilmar Dalla Roza; 1º 
Vice-Presidente - Roberta A. Leopardo; 2º Vice-Presidente - Rui C. de F. Guerreiro; 
1º Tesoureiro - Cristiane C. de Souza; 2º Tesoureiro - Miguel Garcia; 1º Secretário - 
Daniel R. de Freitas; 2º Secretária - Regina A. M. Silveira; Conselho Fiscal Efetivo - 
Lucia F. Moehlecke, Silvano F. Pacheco, Gilberto C. da Silva; Conselho Fiscal 
Suplente - Rosane S. Conte, Eliane R. A. de Oliveira, Lisiane Chaves.

No dia 02 de dezembro, a nova Diretoria já promoveu o primeiro encontro para 
discutir e alinhar o Planejamento Estratégico da Horta, que seguirá no mês de 
janeiro de 2022.

A MELHOR FOTO DA HORTA – CONCURSO CULTURAL
No dia 05 de outubro, divulgamos a foto vencedora do Concurso Cultural, A 
Melhor Foto da Horta, projeto idealizado pela estudante de Relações Públicas da 
UNISINOS, Bruna Haupenthal.

A Melhor Foto da Horta é da voluntária Natália C. de Andrade 
“#voluntariostransformamvidas e a natureza também”

Agradecemos a todos os Voluntários que participaram do Concurso Cultural, 
postando sua melhor foto. E também à comissão julgadora (fotógrafos 
renomados de Novo Hamburgo-RS), por terem aceito o convite de colaborarem 
com o projeto.1
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INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
VOLUNTÁRIOS 
Mais uma turma de novos voluntários 
fazendo a integração, e também muitos 
outros recebendo seu boton, depois do 
período de estágio.

Pilar Administrativo
Clarice Soares

Pilar Ambiental
Taila dos Reis

Pilar Ambiental
Joshua Klauck e Giovana Matte

Pilar Ambiental
Paulo Kunkel

Pilar Ambiental
Luiz Fernando Schuler

Pilar Ambiental
Kauê Camargo

Pilar Ambiental
Celso Lorenzetti 

Pilar Social
Enzo Zanella de Lima

Pilar Social
Margarete Camargo

Pilar Administrativo – Olívia Lang Klein e Raquel Lang
Pilar Ambiental – Cecília Lang Klein, Álvaro Klein e Vitor 

Rodrigues Sutel. Família unida no voluntariado!

Voluntários recebendo seu Boton:
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ATIVIDADE COM AS CRIANÇAS
JUDÔ NA HORTA
Nos dias 06 e 13 de dezembro os alunos da Pajova 
do núcleo – Horta Comunitária Joanna de Ângelis - 
prestaram exame de graduação, realizando a 
cerimônia de troca de faixas. Dos 47 alunos 
atendidos pelo judô, 28 que já estavam treinando e 
se preparando há mais tempo,se graduaram. Esse 
momento é de suma importância para os judocas, 
que com a nova graduação, assumem a 
responsabilidade de se tornar exemplo para os 
novos colegas que irão integrar as turmas, no 
próximo ano. Isso, com o passar do tempo, reflete 
na sua vida cotidiana, fora dos tatames, ajudando a 
evidenciar valores que o judô como esporte, 
oferece aos praticantes que se dedicam.

A Pajova parabeniza os alunos, pais e responsáveis e, principalmente, a direção da Horta Comunitária 
Joanna de Ângelis, por proporcionar um espaço saudável e de crescimento às crianças e jovens em 
vulnerabilidade social.

FEIRA DOS CHEIROS
DA HORTA 
Realizamos no dia 18 de dezembro, mais uma Feira 
dos Cheiros da Horta, tudo muito lindo e cheiroso, 
feito com muito amor e carinho por nossas 
voluntárias.

OFICINA DE MULHERES
No dia 18 de dezembro, realizamos o Bazar da Oficina de Mulheres, 
com lindos trabalhos manuais à venda, como bijuterias, chinelos 
bordados, porta chaves, relógios de parede, latas decoradas e 
muito mais. O valor da venda foi todo destinado à família. É uma 
oficina de Economia Doméstica, onde as mães e avós das crianças 
atendidas pela Horta, aprendem técnicas de artesanato, tendo 
como objetivo reforçar a renda doméstica da família.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS 
VOLUNTÁRIOS
No dia 04 de dezembro, realizamos nossa Confraternização de Final de Ano, 
momento de agradecer por mais um ano de muitas realizações. O Dia foi regado 
de várias guloseimas, incluindo pizzas, que serão nosso novo produto para o 
Armazém.
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PROJETO ITAÚ
O Projeto Comunidade Presente do Banco Itaú, proporcionou à 55 famílias, 
durante três meses, gás de cozinha, frango, ovos, banana, maçã, batata e cenoura, 
além de contribuir para a manutenção e melhoria dos projetos realizados na 
Horta Comunitária, através da compra de itens para o escritório.

NOSSA FÉ SEMPRE RENOVADA
Diariamente, no início de todas as nossas 
atividades sempre realizamos nosso momento de 
oração. Aos sábados, às 7h30 da manhã, temos 
nosso encontro para leitura e discussão do 
Evangelho. O Pilar Espiritual mantém plantão aos 
sábados na Horta para atendimento aos 
voluntários.

Os agendamentos podem ser feitos via mensagem 
por WhatsApp com Júlio Dorneles (51) 98164-9195.

AS OBRAS CONTINUAM 
RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO AZUL 
Concluímos a cobertura do Prédio Azul, e seguimos na reestruturação da área interna para atender as 
demandas crescentes da Horta Comunitária.

BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis agradece à Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo 
pelo recurso recebido, parte do valor foi aplicada na adequação do espaço dos sanitários, para acesso 
à cadeirantes.
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BRECHÓ DA HORTA 
No dia 06 de novembro, realizamos na quadra da Horta o BRECHOZÃO DE 
VERÃO, com muitas roupas e calçados, incluindo muitos itens de Bazar e 
literatura. A comunidade esteve nos prestigiando. Foi um dia incrível, regado de 
muita energia boa!

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA HORTA
No DIA DA CRIANÇA, 12 de outubro, a Horta Comunitária Joanna 
de Ângelis foi presenteada com a possibilidade de alegrar e 
divertir o dia de 150 crianças. Elas tiveram um dia inesquecível e 
muito especial! Foi gratificante ver a alegria estampada em seus 
rostinhos. Nossos voluntários se mobilizaram para confeccionar 
300 cachorros-quentes e 300 bolos caseiros de chocolate, 
montamos uma estrutura no formato de “pegue e leve” e 
entregamos também, refrigerantes, brinquedos e muitas 
guloseimas.

CEIA DE NATAL ÀS 
FAMÍLIAS ATENDIDAS
Neste Natal, através da mobilização de 
nossos voluntários e parceiros, 
angariamos recursos para proporcionar 
um Natal mais alegre às famílias 
atendidas pela Horta. Cada família 
recebeu uma Ceia de Natal super 
especial.

Nosso muito obrigada a todos que 
contribuíram de forma amorosa, para 
que pudéssemos tornar essa ação 
possível.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS
No dia 18 de dezembro, a Horta Comunitária Joanna de Ângelis foi 
presenteada com a possibilidade de alegrar e divertir o dia de 150 
crianças. Elas tiveram um dia inesquecível e muito especial. Foi 
gratificante ver a felicidade deles. Nossos voluntários se 
mobilizaram para confeccionar mais de 330 bolinhos caseiros. 
Montamos uma estrutura no formato de “pegue e leve” e 
entregamos também, refrigerantes, brinquedos e muitas 
guloseimas. E para tornar o Natal das Crianças ainda mais 
saboroso, contamos com carrinhos de pipoca e algodão doce.

Somos muito gratos a todos os voluntários pelo empenho e dedicação de sempre, aos parceiros e 
amigos da Horta que, por meio das suas doações, contribuíram para que chegássemos neste número 
tão incrível no NATAL DAS CRIANÇAS DA HORTA.

Somos muito gratos a todos os voluntários pelo empenho e dedicação a causa, aos parceiros e 
amigos da Horta que, por meio das suas doações, nos ajudaram a chegar neste número tão incrível no 
DIA DAS CRIANÇAS DA HORTA!
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Faça a diferença na 
vida de uma criança!

DOAÇÕES RECEBIDAS

Firmamos parceria com o Grupo AGCO, onde fomos contemplados com um 
cheque no valor de R$ 26.500,00, valor este que será utilizado na compra das 
aberturas para o Prédio Azul. A parceria prevê também, o trabalho voluntário dos 
colaboradores do Grupo da Unidade de Canoas, que estarão nos auxiliando no 
acabamento e pintura do prédio.

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.

HORTA FOI NOTÍCIA
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis 
foi notícia em vários meios de 
comunicação, tais como, Jornal do 
Almoço, Grupo RBS, Jornal NH.

Intermodal Transportes e Logística Banco de Alimentos - BARC
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