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Cooperação auxilia na reforma do Lar São José
Numa iniciativa de cooperação, o Centro Social Pe. Irineu
Brand, mantido pelo Mensageiro da Caridade na Vila Maria da
Conceição, abrigou durante 21 dias as mães e crianças
acolhidas pelo Lar São José. A ação permitiu que a entidade
mantenedora da casa de acolhida pudesse executar reforma do
fd
telhado e melhorias na estrutura
que recebe adolescentes
grávidas e crianças em
atividades socioeducativas.
O Presidente
do lar São José,
Sr. Luiz Alberto
Dexheimer, afirmou que a reforma do abrigo vai
permitir mais segurança para o
atendimento
e
promover o atendimento com mais
qualidade do espaço. “Temos a
grande responsabilidade de proteger a vida e
cuidar do futuro,
por isso, a obra
Local abriga crianças e adolescentes
obratfhgfhf

ajuda as pessoas em maior situação de vulnerabilidade que
necessitam de apoio, cuidado e proteção”.
O Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade, Luís
Carlos Campos, destacou a importância desta cooperação
entre as entidades. “A missão de nossas organizações é cuidar
gfd
da vida, para assegurar um futuro de mais
segurança e esperança para as
crianças e adolescentes.
Nos
sensibilizamos e
diante da necessidade do Lar
São José e colaboramos com o
acolhimento de
forma temporária dos atendidos, a fim de
que a reforma
pudesse ser executada para garantir melhores
condições
na
prestação e serviço
a
essas
pessoas”.

Editorial
CONVOCAÇÃO UNIVERSAL PARA O CUIDADO DA ÁGUA
No dia 22 de março, o planeta
celebra o Dia Mundial da Água. Em
períodos de estiagem e bloqueio no
sistema de fornecimento é que as
pessoas sentem sua falta. O longo
período de seca que assolou a produção
agrícola do sul do país provocou não
apenas preocupação com a falta de
fornecimento de alimentação, mas o
impacto econômico e social da quebra
da safra. Isso implica dizer que a água é
a força motriz de todo o sistema de
produção de alimentos.
Os dados da FAO indicam que a
produção agrícola utiliza 75% da água
consumida no planeta. O indicativo é
que a falta de chuva e redução dos
mananciais compromete a vida na terra.
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Por outro lado, o Dia Mundial da Água
constitui um convite para que esse seja
um recurso público e universal. Ela não
pode ser apropriada e comercializada.
Portanto, o clamor da população ergue um
brado para que a água seja um bem
disponível a todas as pessoas na
quantidade e na qualidade necessárias. Os
processos de privatização que se
estendem não apenas no Brasil, mas em
todo o mundo, conspiram contra o direito
humano à vida.
Os rios, os lagos e os aquíferos
não são propriedades de governos ou
empresas, mas bens que pertencem à
humanidade. E como tal são destinados ao
bem estar de todas as pessoas. O Papa
Francisco faz um alerta: “a água é um bem

fundamental, um direito, uma condição para o exercício de outros
direitos humanos. Não uma mera
mercadoria, mas uma forma de
fraternidade em um mundo sedento
de justiça”. Quando ele se remete a
sustentabilidade ambiental está convocando a humanidade a cuidar dos
bens da natureza. O primeiro deles: a
água.
Luís Carlos Campos
Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade
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Seminaristas têm espaços de convivência qualificados

Pe. Cirineu recebeu as doações no Mensageiro da Caridade

Com objetivo de qualificar os
espaços de formação dos futuros
sacerdotes, o Mensageiro da
Caridade está ajudando a equipar
o
Seminário
São
José
de
Gravataí. A entidade realizou o
repasse de três fogões e quadros
artísticos
para
melhorar
a
ambientação da casa de formação. Os equipamentos serão
utilizados para a melhoria da
estrutura dos espaços do Seminário utilizado para momentos de
convivência e preparação de
alimentos.
O Assistente do Ensino Méfdf

dio, Pe. Cirineu Furlanetto, saudou a doação do Mensageiro da
Caridade, “Nossos jovens terão
espaços qualificados para que
possam se sentir melhor e a
formação
dos
seminaristas
possa alcançar os objetivos de
ter pessoas preparadas intelectual e humanamente para o
exercício do sacerdócio”. Ele
destacou a parceria permanente
entre o Seminário São José e o
Mensageiro da Caridade, como
uma expressão de comunhão e
unidade
eclesial
das
instituições.

Idosos recebem motivação e autoestima na prática da leitura
As idosas que participam do
Centro de Convivência Santa Clara
puderam conhecer a vida, a
história e a personagem de
Chiquinha Gonzaga. A atividade foi
realizada com uma releitura da
música
“Ô,
Abre
Alas”,
relembrando também as marchinhas carnavalescas e sambas
famosos da história da música
brasileira.
Esta ação foi viabilizada pela
programação que o Centro de
Convivência,
mantido
pelo
Mensageiro da Caridade, realiza
todas as quartas-feiras através do
projeto
"A
Leitura
Unindo
Gerações", em parceria com o
Banco de Livros de Porto Alegre. O
assistente social, Jonas Pertile,
destaca que a iniciativa tem como
finalidade proporcionar a leitura na
motivação pessoal e na recreação.
“Essa estratégia visa tornar os
idosos mais críticos e conscientes
de seus direitos e deveres, além
das atividades de lazer e estímulo
das memórias”.
Durante o ano, a parceria vai
utilizar a escrita e a leitura como
ferramentas amigáveis na reelabovdgvx

Encontro apresentou história e obra de Chiquinha Gonzaga
ração de situações e propiciar bem-estar aos
idosos, contribuindo para melhorar a
qualidade de vida. Pertile salienta que o
processo de leitura tem também como
objetivo auxiliar a memória, coordenação
motora, oralidade, percepção de espaço e
tem

tempo do idoso, entre outros benefícios. “O
envelhecimento
bem-sucedido
é
proporcionado pela criatividade, memória,
integração social, atividade cognitiva e
motora. Esses fatores favorecem o resgate da
autoestima e da autonomia dos idosos”.
hvhv

Expediente
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Entidade celebra o Dia Internacional da Mulher
Uma manifestação de carinho,
reconhecimento e gratidão. Assim foi a
celebração do Dia Internacional da
Mulher no Mensageiro da Caridade.
Um momento especial de diálogo e
convivência foi organizado pela equipe
do serviço social na tarde do dia 8 de
março, no Salão de Eventos da
entidade, com a presença das mulheres
que trabalham na instituição.
O Diretor Executivo, Luís Carlos
Campos, salientou a participação fundamental das mulheres no cumprimento da missão institucional, com
suas capacidades, competências e
habilidade profissionais. Ele destacou
a riqueza de contribuições que cada
uma oferece com seu perfil pessoal
para a plena execução dos planos
dgdfgdg

institucionais e na
missão
maior
da
entidade que é cuidar
da vida das pessoas,
principalmente
daquelas em situação de
vulnerabilidade
social.
Como forma de
carinho e gratidão, ao
final da confraternização, cada colaboradora recebeu da
instituição um presente personalizado
identificando a sua
participação na vida e
no trabalho do Mensageiro da Caridade.

Atividade aconteceu no Salão de Eventos da entidade

Entidade apoia mobilização indígena para acesso à universidade
No dia 6 de março, um grupo de
50 mulheres indígenas estudantes da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) ocupou o prédio onde
funcionou a Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio de Porto Alegre
na entrada do Túnel da Conceição e
que está abandonado. As estudantes
ifjdn

indígenas dos povos Kaingang, Xokleng
e Guarani reivindicam a construção de
uma Casa do Estudante indígena.
O coletivo de estudantes indígenas reivindica que o prédio seja
aproveitado para moradia estudantil,
na qual as mães possam permanecer
com seus filhos. O grupo exigiu que avosfvf
ções fossem realizadas pela universidade para
que a cultura dos
povos indígenas
fosse respeitada
e valorizada, assegurando condições para a
continuidade dos
estudos. O Mensageiro da Caridade auxiliou o
grupo com o reIntegrantes da mobilização receberam roupas e colchões
pa

passe de roupas e colchões, a fim de
assegurar
condições
adequadas
durante o período de mobilização.
A Assistente Social do Mensageiro
da Caridade, Marta Bangel, afirmou
que esta mobilização dos indígenas
está buscando garantia de direitos de
acesso à universidade, sem promover o
rompimento dos vínculos culturais.
“Nosso apoio acontece no intuito de
assegurar a dignidade das pessoas que
estão pleiteando a oportunidade de ter
acesso à vida acadêmica, para atuar na
promoção
e
defesa
dos
povos
indígenas”.
A líder indígena Cássia Pricila
Ribeiro, afirmou que a Prefeitura de
Porto Alegre e a UFRGS precisam
encontrar uma solução adequada, para
que as mulheres indígenas possam
estudar, permanecer na universidade e
preservar sua cultura.

Centro Social organiza serviço de atendimento permanente à comunidade
Após o recesso de carnaval, o
Centro Social Padre Irineu Brand
retomou as atividades com mais uma
estratégia
de
atendimento
à
comunidade. Foi criado um ambiente
especial e permanente para a doação
de roupas para as famílias atendidas
pela instituição e para a comunidade
da Vila Maria da Conceição. Uma sala
em anexo ao Centro Social passa a
atender
as
pessoas
que
fazem
agendamento para escolher suas peças
de roupas, sapatos e acessórios.
Conforme o Assistente Social,
Jonas Pertile, o ambiente foi configurd
www.caritasportoalegre.org

rado e organizado para que este
serviço possa funcionar durante
todo o ano no auxílio às pessoas
em situação de vulnerabilidade.
“A doação de roupa é uma ação
com
duplo
benefício:
quem
necessita e recebe e quem doa,
porque pratica a solidariedade
com o excedente que possui”. Ele
destaca que a doação de roupa é
um ato aparentemente simples,
mas com um significado profundo, pois auxilia a quem não
dispõe do básico para viver com
dignidade.

Serviço contínuo de auxílio às famílias
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Mensageiro da Caridade promove cooperação entre comunidades
O Mensageiro da Caridade
promover a ajuda para a população
mediar ações de solidariedade. Uma
foi realizada com apoio da entidade
suhfu

tem a missão de
vulnerabilizada e
ação cooperativa
entre a Paróquia

Santa Clara da Lomba do Pinheiro e o Centro Social Marista
Nossa Senhora Aparecida das Águas.
O Pároco da Paróquia Santa Clara, Frei Orestes Serra,
disponibilizou uma grande quantidade de roupa e calçado,
que havia sido recebida em doação da comunidade. A equipe
do serviço social do Mensageiro da Caridade realizou uma
série de contatos na rede para sondar as necessidades. A
maior necessidade no período era da população das Ilhas. No
total, foram transportadas 4,2mil peças de roupas e calçados.
O Coordenador do Centro Social Marista, Carlos Zancan,
informou que em razão da pandemia muitas pessoas
perderam o emprego e as famílias passaram a enfrentar
dificuldades. O transporte feito pelo caminhão do
Mensageiro da Caridade permitiu que imediatamente o
material chegasse à população necessitada. O Diretor
Executivo do Mensageiro da Caridade, Luís Carlos Campos,
afirmou que a entidade tem a vocação de fortalecer as redes
de cooperação. “Graças a agilidade e competência de nossa
equipe foi possível criar esse elo de solidariedade e auxiliar
uma das populações mais afetadas pelas consequências da
Pandemia”.

Centro Social Marista recebeu as doações

Mensageiro da Caridade promove cooperação entre comunidades
O serviço de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade
social da Zona Norte de Porto Alegre
recebeu um reforço no dia 3 de março.
A Paróquia Santa Edviges de Alvorada
e
o
Mensageiro
da
Caridade
destinaram uma carga de roupas e
calçados e equipamentos domésticos
para ser repassa às pessoas atendidas
e acompanhadas pela Pastoral Social
da Paróquia Santa Rosa de Lima.
O Pároco Pe. Jaime Caspary fez
um
agradecimento
à
ação
de
solidariedade das duas instituições
apoiadoras. “Tenho a alegria de
receber essas doações porque irão
ajudar nossos irmãos que estão
vivendo em profunda necessidade”.
Ele destacou que a parceria promovida
pelo Mensageiro da Caridade tem
ajudado muitas famílias que tiveram
sua situação agravada pela pandemia.
O Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade, Luís Carlos Campos
afirmou que a entidade tem a vocação
de servir de conexão para ajudar as
comunidades mais necessitadas. “Esta
ação cooperativa tem o significado da
comunhão eclesial que promove ações
concretas de apoio ao atendimento
das famílias em maior dificuldade”.

A SOLIDARIEDADE
TRANSFORMA A
MUNDO
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Segundo a Coordenação da
Pastoral Social da Paróquia, atualmente são atendidas e acompanhadas
40 famílias. Porém, muitos outros
atendimentos emergenciais são realizados todos os dias pela paróquia, a
ghfghf

famílias que buscam socorro diante
das dificuldades de sobrevivência.
Uma das ações importantes realizadas
pela ação social é a inclusão produtiva
através das oficinas de preparação
para o trabalho.

Padre Jaime recebeu as doações

AGENDE SUA
DOAÇÃO PELO
FONE (51)
32232555
www.caritasportoalegre.org

Distribuição de alimento beneficia população da Restinga

Famílias da comunidade receberam cestas básicas
Apenas 36 municípios do Rio
Grande do Sul têm população superior
ao Bairro Restinga. Residem nesta
região da Capital 60.729 pessoas.
Nesta fhsudfhsudhf

Nesta
comunidade,
a
taxa
de
analfabetismo é de 4,28% da população
e o rendimento médio dos responsáveis
por domicílio é de 1,76 salário mínimo.
A renda média do por habitante é de
aproximadamente R$ 469,17, menos de
um terço da renda média dos
habitantes da cidade de Porto Alegre.
A pandemia agravou ainda mais a
condição socioeconômico, porque foi
uma das comunidades mais impactadas
pelo desemprego.
Para auxiliar as famílias na sua
sustentação durante a pandemia, o
Mensageiro da Caridade realizou no dia
22 de fevereiro uma Ação na
Comunidade. A atividade consistiu na
entrega de duzentas cestas básicas
para as famílias mais vulnerabilizadas.
gfdg

A ação aconteceu na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, com apoio do
Pároco, Pe. Claudionir Ceron e
lideranças comunitárias. A distribuição
do alimento foi realizada diretamente
pela
equipe
do
Mensageiro
da
Caridade.
Segundo o Diretor Executivo
do Mensageiro da Caridade, Luís
Carlos Campos, foram beneficiadas as
famílias que estão referenciadas no
Centro Social Pe. Leonardi, que
funciona junto à Paróquia. “O alimento
foi repassado à entidade por um
doador anônimo, com o objetivo de
contribuir nesta grande rede de ações
solidárias promovidas pelo Mensageiro
da Caridade para socorrer a população
neste momento de dificuldade”.

Doação ajuda família afetada pela pandemia
O Mensageiro da Caridade atendeu no dia 3 de março mais uma
demanda da rede socioassistencial.
Encaminhada pelo CRAS Cruzeiro,
Marisa Regina Taborda Souza recebeu
cama de casal, colchão, cômoda e
cadeiras
para
sua
residência.
Moradora da Vila Cruzeiro, ela ficou
desempregada em razão da pandemia.
Sua família sobrevive com o auxílio do
programa Bolsa Família e das faxinas
esporádicas que consegue realizar.
Marisa explica que continua privada de atividades laborais diárias. Por
isso, não consegue adquirir os bens
necessários para dar dignidade a sua
família. Ela mantem sob sua guarda
dois netos, que necessitam de cuifgfdhd

dados e orientação
permanente. Segundo
a assistente social do
Mensageiro da Caridade, Andressa Rech,
a pandemia agravou
muito a situação financeira das famílias.
“As
pessoas
estão
pedindo
socorro
a
nossa instituição solicitando
móveis
e
equipamentos básicos
para as residências,
porque lhes falta as
condições
básicas
para viver com dignidade”.
Marisa recebeu móveis e utensílios domésticos

Arquidiocese promove Semana da População de Rua
No dia 19 de agosto é celebrado
em todo o país o Dia Nacional da
População de Rua. Para marcar a data,
a
capital
gaúcha
terá
uma
programação especial neste ano. A
Pastoral do Povo da Rua, o Movimento
da População de Rua e outros
parceiros realizam a parti de 15 de
agosto a Semana do Povo da Rua de
Porto Alegre.
Nos dias 15 e 16 de agosto será
Realizado o Seminário da População
de Rua. O objetivo do evento será
debater com gestores e autoridades
públicas a política municipal de
atendimento e acolhimento a esse
público. Esta atividade estava prevista
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para acontecer no dia 18 de março,
mas a ocorrência da piora dos indicadores de coronavírus obrigou a
alteração da data. Para o dia 17 de
agosto está prevista uma sessão de
cinema e uma festa de rua na Praça
Gen. Daltro Filho.
Para o dia 18 de agosto, as
entidades promotoras realizam, por
solicitação da população de rua, uma
celebração
Inter-religiosa
pelas
vítimas da COVID-19. No último dia
da
programação,
estão
previstas
diversas manifestações políticas e
culturais reivindicando a garantia de
direitos da população em situação e
rua.
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