
HORTA NO EVENTO InBetta
No dia 14 de julho, participamos da Feira ECO, 
evento que contemplou a 7ª Semana 
Corporativa do Meio Ambiente da InBetta, em 
Esteio. Foi um dia incrível, com tantos outros 
parceiros de projetos maravilhosos, que 
realizam um trabalho de repercussão e de 
relevância, tornando nosso planeta um pouco 
melhor a cada dia.
Somos muito gratos ao Grupo Inbetta pela 
confiança, a Danielle Bastian pelo convite e 
pela oportunidade de levarmos um 
pouquinho mais do propósito da Horta 
Comunitária, “Através da caridade, auxiliar na 
transformação integral do ser humano.”

DRIVE-THRU DE FRANGO ASSADO DA HORTA 
Nossa 4ª Edição do Frango Assado Drive-Thru, aconteceu em 09 de julho. Estava tudo 
muito especial, preparado com capricho pelos nossos voluntários. Essa ação social visou a 
arrecadação de verba em prol das demandas da Horta Comunitária.
Gratidão a todos os voluntários, parceiros e amigos da Horta pelo empenho e dedicação de 
sempre.
Nosso agradecimento aos apoiadores, Impressos Portão, que fez a impressão dos cartões e 
ao Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo, por ceder o espaço, para que pudéssemos 
realizar está linda ação! 

HORTA NO FESTEJE HAMBURGO VELHO
Participamos da 41ª Edição do 
Festeje Hamburgo Velho, realizada 
em 02 de julho, ocupamos o 
Espaço Solidário do evento, com a 
divulgação dos nossos projetos. 
Comercializamos mudas de chás, 
temperos, molhos, pães e bolos 
deliciosos. O ponto também serviu 
para coleta de doação de 
agasalhos.
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JULHO e AGOSTO
2022Faça a diferença na

vida de uma criança.



A CRIANÇADA DA HORTA EM VISITAÇÃO À FEEVALE 

PROJETOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 
HORTA - FÉRIAS DE INVERNO DA CRIANÇADA NA HORTA

No dia 19 de julho, um grupo de 24 alunos do Projeto Social da Horta Comunitária, “Somos 
EcoAlegria”, visitaram o Campus II da Universidade Feevale. Os alunos conheceram os 
processos de reciclagem e descarte de resíduos, tirando suas dúvidas com os 
colaboradores do Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental (GIGA) e aproveitaram 
também para conhecer a Biblioteca Feevale. A Educadora Social Silvane Dornelles, a 
Professora de Artes Camila Bauermann e a Assistente Social Catiuscia Beatriz Gallas Leal 
acompanharam a galerinha. Os alunos amaram e foi um momento de muito aprendizado.
Somos muito gratos à Universidade FEEVALE pela oportunidade.

Nas férias escolares de inverno, a Horta Comunitária preparou para a criançada uma semana 
de programação especial.
 
No dia 26 de julho, nossos chefs ajudaram a fazer o almoço, a sobremesa, e depois tiveram 
a comemoração dos aniversariantes do mês.

BAZAR DE INVERNO – 
ESPAÇO DIVENDI 
Realizamos no dia 16 de julho, a Edição 
BAZAR DE INVERNO, no Espaço da DIVENDI, 
parceira da Horta Comunitária. Além de 
roupas e calçados selecionados, contamos 
com peças de decoração, literatura e muitos 
itens de antiguidade. 
A comunidade nos prestigiou!

2



Já no dia 27 de julho, realizamos nossa Festa Julina. Foi um lindo Arraiá, com comes típicos, 
vestimentas, sanfoneiro, fogueira, muita alegria e diversão. Também contamos com uma 
visita muito especial, o palhaço Bolinha e a palhaça Luluka, que alegraram a criançada com 
muita arte, balões e algodão-doce. Não podia faltar a cama elástica, para alegria completa 
da criançada.

E, a programação de férias de inverno da criançada acabou em PIZZA!
No dia 28 de julho, encerramos a semana com chave de ouro, do jeito que a gurizada gosta, 
colocando a mão na massa, literalmente!! A Oficina de Culinária, ministrada pelo pizzaiolo 
Thonata e sua auxiliar Amanda, teve a proposta de ensinar as crianças e adolescentes da 
Horta Comunitária. Elas realizaram todo processo de confecção das pizzas e, finalizaram 
degustando, que por sinal, foram aprovadíssimas. 
Somos imensamente gratos a todos os voluntários, parceiros e colaboradores da Horta 
Comunitária, que contribuíram, que doaram um pouquinho do seu tempo, em especial a 
Equipe do Educacional, que tornou estes dias inesquecíveis para cada criança!
Gratidão a todos!

INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
VOLUNTÁRIOS
No último bimestre, tivemos na Horta 
Comunitária, mais duas turmas de 
Integração para novos voluntários, 
realizada em 30/07 e 13/08.

Após o período de estágio, voluntários 
recebem seu Boton de Voluntariado.
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RANGO SOLIDÁRIO 
Os voluntários das equipes do 
Rango Solidário se reuniram no dia 
30 de julho, com objetivo de 
atualizar informações, melhorar os 
procedimentos e os atendimentos, 
tanto das equipes de cozinha 
quanto das equipes de rua.

PILAR EDUCACIONAL 

Gilberto Nunes

PILAR PATRIMONIAL 

Ivan Homero dos Santos

PILAR ADMINISTRATIVO

Luis Alexandre da Costa Nothem Dionatas Rocha Monteiro

2º ENCONTRO DE VOLUNTÁRIOS DO ANO
Os Pilares Ambiental e Social da Horta, lideraram no dia 30 de julho, o 2º Encontro de 
Voluntários, além de confraternizarmos com os convidados dos demais Pilares, saboreamos 
as guloseimas preparadas pelos anfitriões. Esses encontros são momentos muito ricos, 
onde trocamos experiência e integração entre os voluntários da Horta Comunitária.
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BRECHÓ NA HORTA
Aconteceu, no dia 06 de agosto, o 
BRECHOZÃO LIQUIDAÇÃO DE 
INVERNO na Horta, com muitas 
roupas e calçados, além vários itens 
de Bazar e literatura. 
A comunidade esteve novamente 
nos prestigiando.

JUDÔ DA HORTA
No dia 01 de agosto, o Judô PAJOVA entregou as camisetas, através do sensei Jonathan 
Schneider, às crianças e adolescentes da Horta Comunitária Joanna de Ângelis.
A gurizada ficou muito contente.
O Projeto de Judô na Horta Comunitária é uma parceria com a Associação Pajova.
Gratidão Pajova!

REVITALIZAÇÃO DO 
RELÓGIO DO CORPO 
HUMANO
O Pilar Ambiental, no dia 06 de 
agosto, revitalizou o Relógio do 
Corpo Humano. Ficou lindo...

PROJETO DO MEIO AMBIENTE - AGROECOLOGIA
No dia 16 de agosto, a galerinha do Projeto EcoAlegria 
da Horta Comunitária, deu início ao Projeto do Meio 
Ambiente - AgroEcologia, em parceria com o Luiz 
Fernando, agrônomo voluntário da Horta Comunitária.
As crianças irão intercalar as oficinas de Reciclagem e 
Meio Ambiente para que tenham mais oportunidades 
de aprendizagem. A primeira experiência da criançada 
foi muito divertida, após, a aula teórica, onde o 
voluntário Luiz Fernando abordou assuntos relevantes, 
como a importância da água, colocaram a mão na terra, 
literalmente. Fizeram um pequeno canteiro, onde 
plantaram alface verde, alface roxa, rúcula, salsinha e 
couve. 
Foi um dia muito rico e de muita alegria para as 
crianças!!
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PROJETO DE LEITURA – O PEQUENO PRÍNCIPE
As crianças e adolescentes dos Projetos da Horta Comunitária, no dia 17 de agosto, 
receberam uma visita para lá de especial, a BIBLIOTECA ABELHUDA. Um Projeto Social do 
SICREDI, que leva uma biblioteca móvel com o objetivo de promover e incentivar o gosto 
pela leitura.
A criançada foi convidada a conhecer o espaço, onde tiveram a oportunidade de selecionar 
livros para uma leitura animada, o momento foi de muita diversão e curiosidade ao 
encontrarem livros que conheciam e outros ainda não conhecidos.
A Horta Comunitária iniciou com as crianças e adolescentes o Projeto de Leitura - O 
PEQUENO PRÍNCIPE, onde as crianças participam com reflexões a respeito da história e 
ainda farão a construção de um diário, será muito engrandecedor.
Queremos agradecer ao Daniel, responsável pelo Projeto Social do SICREDI - BIBLIOTECA 
ABELHUDA, e ao Pilar Educacional, que não mede esforços.
“Pássaros têm assas, pessoas têm livros. “ 

Faça a diferença na 
vida de uma criança!

REVITALIZAÇÃO DO 
BERÇÁRIO DE MUDAS
No dia 21 de agosto, os voluntários do Pilar 
Ambiental fizeram um mutirão para a revitalização 
do Berçário de mudas.

Foi um domingo de muitas flores e cheiros, ficou 
tudo muito encantador.

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.

HORTA FOI NOTÍCIA 
A Horta Comunitária Joanna de 
Ângelis foi notícia em vários meios 
de comunicação, tais como, Jornal 
NH, Expansão e Coluna Martin 
Behrend.
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