
NOVIDADE
A ampliação da cozinha com depósito, agora com o nome Espaço São Francisco de 
Assis, faz parte das ampliações dos espaços para melhor atender nossas crianças e 
famílias.

NOSSOS
SENTIMENTOS 
No mês de dezembro, nosso querido voluntário 
Oneron Quevedo nos deixou. A família optou 
pela colocação das cinzas na entrada da Horta, 
junto ao jardim das rosas, local que ele gostava 
muito e fazia a manutenção. Oneron era muito 
conhecido na Horta por fazer parte do Coral 
Amigos da Horta e também pela sua habilidade 
no controle das tiricas que invadem as planta-
ções. Permaneça na paz de Deus, irmão.

GIRO DOS
VOLUNTÁRIOS
Alguns nos deixando e outros chegando. Nossa 
Mari  Carvalho foi para o Nordeste. Boa sorte e 
não esqueça de nós. Outros chegando,  aprova-
dos pelos seus líderes, vestem a camisa verde 
pela primeira vez. Bem-vindos!

NATAL

Todas as obras são importantes, porém a casa na árvore com túnel e o escorregador 
serão os espaços mais visitados. Aqui, agradecemos a empresa Britasinos pela cons-
trução e doação da casinha  e a empresa Tacosola pela doação do EVA.

Mari e Gilmar

Lalá, a nova voluntária Minéia, e Lucia

Lalá, a nova voluntária Ana Paula, e Gilmar

E O VENTO
NOS PEGOU
No início de janeiro, ventos fortes arran-
caram a cobertura das duas estufas.

Vamos precisar buscar recursos 
para a reconstrução. 

Dezembro/20 e Janeiro/21
Faça a diferença na
vida de uma criança.

Um Natal diferente, 
porém não menos  impor-
tante. Nossas crianças 
recebe- ram seu presente 
de forma individual.

Sem festa, sem Papai 
Noel, todos foram recebi-
dos na Quadra de Espor-
tes com hora marcada e 
com todos os protocolos 
ne- cessários, podendo 
levar seu presente e seu 
kit de alimentação.

Tudo isso foi possível 
graças ao patrocínio da 
CWI Software e do gra 
nde esforço dos nossos 
voluntários.
Muito obrigado.

 


