
Pilar Social
Karina Feltes

Pilar Patrimonial
Paulo Henrique Cunha de Souza

INTEGRAÇÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS 
A integração de novos voluntários, segue com todos os protocolos de segurança. 
Sejam bem-vindos e bom trabalho a todos!

CHEGADA DE NOVOS VOLUNTÁRIOS 
Novos voluntários são aprovados pelos seus líderes e recebem o boton de 
voluntariado. Sejam todos bem-vindos!

DIA DOS NAMORADOS
CHEIROS DA HORTA
Mais uma vez, o projeto Cheiros da 
Horta, foi um sucesso no Dia dos 
Namorados, deixando os apaixo-
nados encantados, além de perfu-
mados.
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Junho e Julho
2021Faça a diferença na

vida de uma criança.



Pilar Administrativo
Natalia C. Andrade 

Pilar Administrativo
Milton E. Weigel e Carmen Suzana Dutra

MÊS VERDE DA HORTA
A Horta Comunitária Joanna de Ângelis, em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, que foi em 05 de junho, preparou o Mês Verde da Horta. Um mês 
todo de uma programação super especial, pois temos o compromisso diário de 
ser sustentáveis e incentivar boas práticas. Compartilhar nosso conhecimento faz 
parte desse processo.

SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
01 A 05 DE JUNHO
No dia 05 de junho, foi realizado o drive-thru solidário na Horta, onde trocamos 
01 mudinha de chá ou tempero por 01 coberta ou 03 alimentos não perecíveis, 
mais uma vez a comunidade foi parceira.
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OFICINA DAS ARAUCÁRIAS
12 DE JUNHO
Junto com as crianças e voluntários, plantamos 
uma semente e conhecemos um pouco desta 
planta ancestral. A Horta cuidará da sua mudinha 
até o próximo ano. Em 2022, você poderá vir 
buscar e plantar no local que quiser.
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OFICINA DE COMPOSTAGEM
19 DE JUNHO
Você sabe o que é compostagem? É o nome que 
se dá a várias técnicas que transformam matéria 
orgânica em húmus. Em outras palavras, 
compostar é usar parte dos nossos restos de 
alimento como adubo de ótima qualidade.

OFICINA DE RECICLAGEM
17 DE JULHO
No dia 17 de julho, encerramos nossa programação do Mês Verde da Horta, com 
a Oficina de Reciclagem, oficina esta, de muitos aprendizados sobre separação 
de resíduos. Contamos com a presença dos representantes do Programa 
Catavida, Cooperativa Univale e Cooperativa Coolabore.

ATIVIDADE COM AS CRIANÇAS 
PROJETO UJR
No mês de junho, retomamos o Projeto UJR, atividade importante com as 
crianças.
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PROJETO SEMENTES DE JOANA
O Projeto Sementes de Joana, também retomou suas atividades em junho de 2021.

DEMAIS ATIVIDADES
Outras atividades também estão retornando, com os protocolos de segurança 
necessários:
• Atendimentos Psicossocial – Psicologia e Psicopedagogia
• Grupo Terapêutico

AS OBRAS NÃO PODEM PARAR

Nosso depósito de alimentos 
ganhou novas prateleiras, desta 
forma, podemos deixar tudo bem 
alinhado e organizado. Na ocasião, 
fizemos um mutirão para o armaze-
namento dos mantimentos.

O acesso a agrofloresta foi reestruturado, com brita, guarda corpo e contenção 
da terra, ficou lindo.
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2ª EDIÇÃO MEIO FRANGO DRIVE-THRU DA HORTA 
No dia 10 de julho, a Horta Comunitária Joanna de Ângelis promoveu a segunda 
edição do Meio Frango Drive-Thru da Horta, uma ação importante para a arreca-
dação de verba para projetos promovidos pela nossa instituição.

Nosso agradecimento especial ao Clube Atiradores de Novo Hamburgo, por 
ceder o espaço.

BRECHÓ DA HORTA 
No dia 03 de julho, tivemos mais uma edição de Brechó da Horta, foi um sucesso. 
Um recorde de público.
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ECOBAG X MÃOS DA HORTA
OFICINA DE PRODUÇÃO
No dia 10 de julho, retomamos nosso Projeto de Ecobag. A oficina será ministrada 
por duas profissionais da cidade de Novo Hamburgo e acontecerá aos sábados 
na Horta.

PRÊMIO ROTARY SELO VERDE
No dia 07 de junho, a Horta Comunitária Joanna de Ângelis recebeu o Prêmio 
"Rotary Selo Verde" do Rotary Clube de Novo Hamburgo-RS, em reconhecimen-
to às boas práticas ambientais da nossa instituição. Este foi o terceiro prêmio na 
área de sustentabilidade que a Horta recebeu em 2021, uma prova de que a busca 
do nosso propósito é, não apenas nobre, mas responsável com todo o meio am-
biente no qual todos estamos inseridos.
Nosso muito obrigado a todos os voluntários que seguem firmes conosco, em 
nosso propósito, todos os dias.

LIVE COM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO HAMBURGO 
LIVE OLHARES RECICLADOS - realizado no dia 11 de junho, no canal Youtube, 
com a participação do Secretário de Desenvolvimento Social Eliton ÁVila e 
Rafaga Fontoura, representantes do Programa Catavida e Cooperativa Univale, e 
o Vice-presidente da Horta Comunitária, Julio Dorneles.

2 ANOS DO ARMAZÉM DA HORTA
No dia 29 de junho, nosso Armazém comemorou 2 anos de 
muitas delícias vendidas e muitos clientes felizes, e em come-
moração à essa data, promovemos um concurso cultural do 
dia 05/06 a 27/06. Onde os clientes do Armazém responde-
ram a seguinte frase: “Eu amo a Horta por quê?”

O projeto cultural fez parte do trabalho de conclusão da 
aluna Bruna Haupenthal, que coordenou todo o processo.
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Viviane Fonseca foi a grande vencedora, com a frase: “A vida nos faz correr e es-
quecer, mas a natureza nos traz de volta à vida, sendo a Horta um suspiro em 
nosso viver.”

*A frase foi escolhida por alunos do 8º semestre de Relações Públicas da Unisinos.

Agradecemos a todos os voluntários, trabalhadores do Armazém, clientes e 
amigos por fazerem parte dessa história.

Bruna Haupenthal - Coorde-
nadora do projeto cultural

Viviane Fonseca - A grande vencedora da frase

DOAÇÕES RECEBIDAS

Faça a diferença na 
vida de uma criança!

Agradecemos aos parceiros que promoveram ações de arrecadação de alimen-
tos, vestuários e cobertores. Todos os recursos são importantes para manutenção 
dos projetos e atendimentos às famílias da Horta Comunitária.
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