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A Centralidade da Pessoa
São João Paulo II insistia em suas encíclicas 

que “a pessoa é o caminho da Igreja”. Ao pu-
blicar sua revista anual, o Mensageiro da Cari-
dade oportuniza a todos nós estender o olhar 
sobre sua ação em 2022. O trabalho foi árduo, 
sólido e competente. Os números e os relatos 
aqui apresentados são prova de uma dedica-
ção imensurável da equipe da entidade.

Mas, o fator mais importante e confortante 
é saber que todas as ações estão centradas no 
cuidado com o ser humano. Tudo é planejado, 
construído e executado com foco na relação de 
ajuda para que o auxílio físico assegure a digni-
dade da pessoa.

É inegável que houve um empenho cotidia-
no e incansável fortalecido pela motivação da 
fé e do compromisso humanitário de assegu-
rar as condições de vida, para uma grande par-
cela da população dos 29 municípios da região 
geográfica da Arquidiocese de Porto Alegre. A 
ação da entidade está em consonância com as 
diretrizes da caridade da Arquidiocese: atendi-
mento emergencial, inclusão produtiva e defe-
sa e garantia de direitos. Essa visão revela que 
a entidade não apenas faz a distribuição de 
alimento e utensílios domésticos. Ela se orien-
ta pela compreensão de que a caridade é ir ao 
encontro da necessidade da pessoa.

É necessário salientar que o Mensageiro 
da Caridade conduz sua ação atento ao pensa-
mento da São João Crisóstomo, que mesmo es-
crito a quase dois mil anos, tem uma profundi-
dade e uma atualidade indubitáveis. “O pobre 
só tem uma defesa: a sua pobreza e a condição 
de necessidade em que se encontra. Não lhe 
peças mais nada; mesmo que fosse o homem 
mais malvado do mundo, se lhe vier a faltar o 
alimento necessário, libertemo-lo da fome”. 
Essa postura hoje, não representa apenas o 
acesso ao alimento, mas as condições que lhes 

assegure a autonomia e garantia de obtenção 
das condições de vida pelos próprios esforços.

A Caridade tem também uma dimensão 
educativa. Nesse aspecto, a entidade retomou 
neste ano os cursos de formação de educado-
res sociais, coordenadores de projetos sociais 
e projetos de captação de recursos. Isso repre-
senta uma preocupação com a complexidade 
que tem hoje a dimensão da caridade e com as 
respostas que ela precisa dar para as diferen-
tes demandas sociais.

O grande empenho do Mensageiro da Ca-
ridade justifica-se pelas diferentes expressões 
da pobreza. A população em situação de vulne-
rabilidade merece todo o nosso respeito, nosso 
empenho e nossa dedicação qualificada. Acre-
ditamos que esses rostos são a configuração 
do rosto de Cristo que apela pela nossa aten-
ção e comprometimento. Como dizia Johann 
Sebastian Bach, ao concluir as partituras de 
sua melhor obra sinfônica: “Para Deus o meu 
melhor”. Estamos dando o melhor de nós, de 
nossa equipe, para que as pessoas recebam o 
melhor da rede de atendimento social, porque 
isso dialoga com o respeito a sua dignidade.

Pe. Flávio Steffen
Presidente do Mensageiro da Caridade



MENSAGEM DO ARCEBISPO

Ajuda feita com amor

instituição, e de como ela se mantém. Merece 
destaque a generosidade de muitos. A socieda-
de porto alegrense traz na sua história as mar-
cas da solidariedade e da generosidade. 

Fazemos votos que o Mensageiro da Cari-
dade possa continuar fazendo jus à sua iden-
tidade: ser mensageiro! Um serviço eficiente 
e transparente capaz de testemunhar e fazer 
chegar a quem verdadeiramente necessita de 
Caridade, a generosidade e a solidariedade de 
tantos. 

Gratidão e reconhecimento a todos os co-
laboradores! Sobretudo gratidão a todos que 
colaboram com doações; e reconhecimento! 
No seio de nossa sociedade há muitas pessoas 
generosas, solidárias, atentas às necessidades 
dos menos favorecidos da sociedade. 

Que o Senhor a todos abençoe e recom-
pense! Abençoado ano de 2023. 

Dom Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre

“Fala com sabedoria e ensina com amor” 
– este foi o lema da Campanha da Fraternida-
de de 2022. Se por um lado a Campanha tinha 
como foco a educação sobretudo escolar-aca-
dêmica, por outro lado foi de auxílio na pro-
moção de uma compreensão da educação em 
sentido amplo. 

O Mensageiro da Caridade (Caritas Arqui-
diocesana) se empenha na promoção e cuida-
do da vida humana, de modo particular dos 
mais pobres. As atividades desenvolvidas são 
expressão de uma resposta da Igreja às neces-
sidades de tantos que anseiam por um lugar 
de aprendizagem e trabalho, além do necessá-
rio para uma vida digna. 

São tantos os rostos que recorrerem ao 
Mensageiro da Caridade! Migrantes, vítimas de 
violência, tráfico humano, violência doméstica 
e rupturas familiares; desempregados, refugia-
dos, enfermos, idosos, pessoas em situação de 
rua; excluídos do mercado de trabalho e anal-
fabetos tecnológicos que buscam uma oportu-
nidade de aprendizagem, ocupação, trabalho. 

O Mensageiro da Caridade conta com a co-
laboração de pessoas generosas que por meio 
de doações de gêneros alimentícios, roupas, 
calçados e especialmente utensílios domésti-
cos, móveis, elétrico-eletrônicos usados, que 
após possíveis e/ou necessários reparos po-
dem ainda ser utilizados, são doados ou co-
mercializados por valores módicos, auxiliando 
assim a manter as atividades da instituição. 

A Revista Anual do Mensageiro da Carida-
de é uma forma privilegiada de prestar contas 
à sociedade dos trabalhos desenvolvidos pela 
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CENTRO SOCIAIS 

Garantir os direitos de crianças, ado-
lescentes e idosos através de serviço 
de convivência, atividades socioedu-

cativas e segurança alimentar. Com foco neste 
propósito, o Mensageiro da Caridade mantém 
dois centros sociais em regiões extremente de-
primidas economicamente. 

O Centro Social Pe. Irineu Brand e e Centro 
Social Madre Madalena localizados, respectiva-
mente, na Vila Maria da Conceição e Vila Cru-
zeiro respondem por demandas que dialogam 
com a dignidade das pessoas. O território da 
Vila Cruzeiro registra 3.933 crianças entre as 
idades de 06 e 14 anos e 1221 adolescentes en-
tre 15 e 17 anos de idade, que vivem em famí-
lias vulnerabilizadas e excluídas de benefícios 
das políticas públicas. Na Vila Maria da Concei-
ção, residem 15 mil pessoas. 84% da popula-
ção é constituída de afrodescendente. A maio-

 Alimento entregue às famílias

ria da população obtém seus rendimentos em 
atividades informais. Em apenas 25% das famí-
lias existe um integrante com emprego fixo de 
carteira assinada. No Centro Social Pe. Irineu 
Brand, o serviço é mantido com recursos da 
própria instituição. A entidade não recebe re-
cursos de políticas públicas para manutenção 
de sua estrutura e aquisição de material per-
manente para a realização das atividades so-
cioeducativas. Este é um campo de missão do 
Mensageiro da Caridade na ajuda à comunida-
de para cuidar e promover a vida

Público atendido em 2022

Unidade Crianças e 
Adolescentes Idosos

Centro Pe. Social Irineu 130 35
Centro Social Madre Madalena 30 37

Centro Social auxilia famílias da Vila Conceição
Depois de um breve recesso de final de 

ano, o Centro Social de Cultura e Artes Pe Iri-
neu Brand retomou as atividades no dia 11 de 
janeiro, com foco no atendimento emergen-
cial. A primeira ação de 2022 foi a distribuição 
de arroz e complementos alimentares, além de 
Kit de Higiene para 130 famílias referenciadas 
na unidade. A atividade também beneficiou as 
idosas vinculadas ao Centro de Convivência 
Santa Clara.

Segundo o assistente social, Jonas Pertile, 
esta iniciativa foi importante diante da conti-
nuidade da pandemia. “O registro do aumento 
de novos casos de contaminação, com a inci-
dência da variante Omicrom, colocou as famí-
lias em situação de dificuldade e insegurança”. 

Ele salientou que a distribuição do kit de higie-
ne é uma forma de contribuir com a prevenção 
à contaminação.
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CENTRO SOCIAIS 

Ação de voluntários contribui na elevação da 
autoestima

do, rotulando, e excluindo as pessoas pela sua 
aparência. É com este olhar que percebemos 
a necessidade dessa atenção especial para 
crianças, adolescentes e idosos, que sequer 
tem condições de custear um corte de cabelo”. 

Mobilização de voluntários garantiu acesso ao serviço

A pandemia provocou uma drástica redu-
ção na renda das famílias. No intuito de mini-
mizar estes efeitos, o Centro Social Pe. Irineu 
Brand passou acionar seu rol de voluntários 
para diversas ações. Desde o ano passado, dois 
grupos de cabeleireiros voluntários se disponi-
bilizam para fazer cortes gratuitos. Um atende 
o grupo masculino e outro o grupo feminino, a 
fim de embelezar e estimular a autoestima de 
crianças, adolescentes e idosos. 

No dia 29 de março, o trabalho foi realiza-
do em dois turnos, com a presença de 15 crian-
ças e adolescentes e 5 idosas que aproveita-
ram a oportunidade para cuidar da sua beleza. 
Segundo o Assistente Social do Mensageiro da 
caridade, Jonas Pertile, a intenção é promover, 
através do corte de cabelo, a autoconfiança, 
autoestima e o amor próprio. “Sabe-se que a 
sociedade muitas vezes é cruel, estigmatizan-

Doação beneficiou famílias referenciadas na entidade

Mensageiro da Caridade auxilia famílias  
da Vila Conceição

Os impactos causados pela pandemia do 
coronavírus são sentidos em diversos âmbitos 
da sociedade desde que a COVID se espalhou 
pelo mundo, no início de 2020. Mais do que no-
vos problemas, essa situação acentuou crises 
anteriores que afetavam a população me situ-
ação de vulnerabilidade. A fome que já afetava 
milhares de famílias se agravou. Somente na 
Região Metropolitana de Porto Alegre, 280 mil 
pessoas passaram a viver abaixo da linha de 
pobreza, sobrevivendo com 1,9 dolar por dia. 

Com intuito de minimizar esse problema, 
o Mensageiro da Caridade continua mobilizan-
do recursos com apoio de pessoas e empresas 
para ajudar as famílias a garantir a segurança 
alimentar. No dia 25 de março, o Centro Social 
Pe. Irineu Brand realizou a distribuição de ali-
mentos para 60 famílias da Vila Maria da Con-
ceição, que são atendidas por esta instituição.

5Revista Mensageiro da Cáritas



CENTRO SOCIAIS 

O Centro Social Pe. Irineu Brand, contem-
pla entre suas linhas de trabalho a ampliação 
de parcerias com várias entidades que reali-
zam palestras e atividades voltadas a crianças, 
adolescentes e idosos. No dia 23 de março, a 
ONG Parceiros Voluntários realizou a palestra 
sobre o Protagonismo do Idoso, com a pales-
trante Gisele Varani. No dia 25 de março, foi re-
alizada uma oficina sobre Ferramentas Digitais 
orientada pelo instrutor Guilherme Menezes, 
com a participação de 25 idosos.

Gisele refletiu sobre a visão equivocada 
que a sociedade construiu ao longo da história 
sobre a Terceira Idade. “As pessoa tem a ideia 
fixa de que ao envelhecer, os idosos perdem 
seus vínculos sociais ou então deixam essa 
parte da vida de lado”. Ela salientou que enve-
lhecer não significa parar de se desenvolver. “É 
estar na melhor fase da vida para aproveitar o 
que os anos de experiência trouxeram, man-
tendo-se ativo e com boa qualidade de vida”.

Na oficina de Ferramentas Digitais, o ins-
trutor afirmou que a terceira idade vivencia um 

momento de exclusão diante dos avanços tec-
nológicos conquistados pela sociedade. Diante 
disso, “a necessidade de inclusão digital para 
esse público é vital, não apenas para introdu-
zi-lo no meio tecnológico, como também para 
elucidar os benefícios que a tecnologia pode 
proporcionar à vida destes cidadãos”. Guilher-
me acrescentou que é comum a sensação de 
incapacidade e isolamento nesta fase da vida, o 
que pode ocasionar diversos problemas, como 
baixa autoestima e, até mesmo, depressão.

Parceria motiva recuperação da 
autoestima dos idosos

Adolescentes participaram da atividade

ONG Parceiros Voluntários desenvolve a ação

Festa aprofunda o significado da Páscoa
No dia 13 de abril, setenta crianças e ado-

lescentes do Centro Social Pe. Irineu Brand e 
trinta idosas do Centro de Convivência Santa 
Clara participaram da Festa da Páscoa. Eles re-
ceberam doces e chocolates doados pelo Co-
légio São Francisco Menino Deus. A atividade 

realizada no pátio do Centro Social Pe. Irineu 
contou com a presença do Presidente do Men-
sageiro da Caridade, Pe. Flávio Steffen.

O sacerdote realizou um momento de diá-
logo com os participantes sobre o significado 
da páscoa. Ele afirmou que a celebração pascal 
“é um momento de dizer sim ao amor e à vida, 
é investir na fraternidade. É lutar por um mun-
do melhor. É vivenciar a solidariedade. Que 
não é simplesmente a troca de presentes”. Ele 
ressaltou que a páscoa é a celebração da res-
sureição de Cristo, que superou a morte para 
mostrar que a vida é eterna. 

  No final da atividade, crianças, adoles-
centes e idosos participaram de um lanche 
proporcionado por empresas e vários doado-
res anônimos. Cada participante recebeu um 
kit de doces e chocolates. 
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CENTRO SOCIAIS 

O outono com temperaturas baixas deu os 
primeiros indicativos da chegada do frio ao sul 
do país. Para ajudar a população a enfrentar 
a estação mais rigorosa do ano, o Centro So-
cial Madre Madalena adiantou as atividades de 
suporte às famílias. No dia 12 de abril, os ado-
lescentes do Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos participaram ativamente 
da realizaram da primeira doação de roupas 
de inverno de 2022, com orientação da educa-
dora Liliana Sever.

Na realização da atividade, os adolescen-
tes promoveram um desfile de moda e de 
fantasias inusitadas. A ação proporcionou um 
ambiente agradável, divertido e descontraído 
para receber as famílias beneficiadas. Segun-
do a Coordenadora do Centro Social Madre 
Madalena, Lucianna Tortorelli, os participantes 
do Serviço de Convivência tomaram a iniciati-

va de organizar o espaço e tornar o ambiente 
agradável. “Eles prepararam todo o espaço por 
setores de roupas, agasalhos e calçados, com 
intuito de atender a todos sem discriminação e 
com igualdade”. 

Centro Social promove doação  
de roupas de inverno 

Crianças e adolescentes aprendem 
língua estrangeira

Adolescentes organizaram atividade na Vila Cruzeiro

O Centro Social Pe. Irineu Brand ofertou 
novos serviços para crianças e adolescentes. 
Através de uma parceria com o Centro de 
Pastoral e Solidariedade da PUCRS, foram im-
plementadas duas novas oficinas na unidade 
mantida pelo Mensageiro da Caridade na Vila 

Maria da Conceição. As oficinas de línguas es-
trangeiras de inglês e espanhol foram minis-
tradas por voluntários do centro de Pastoral 
da universidade. 

O instrutor da oficina de inglês, Paulo Men-
des Guerreiro Filho, salienta que ao aprender o 
inglês, o aluno se torna capaz de se comunicar 
com muitas outras pessoas, de compreender 
outras culturas, de consumir informações vin-
das de todas as partes do mundo. “Essa ação 
também habilita os participantes diante de 
oportunidades que podem surgir no mercado 
de trabalho, que está cada vez mais competi-
tivo”.

A oficina de espanhol foi ministrada pela 
voluntaria Alice de Martins Dutra Furtado Dias. 
Ela afirmou que além de uma necessidade no 
mundo globalizado, o aprendizado de uma lín-
gua estrangeira é um grande aliado no acesso 
a outras culturas. 

Atividade foi desenvolvida por professores 
voluntários da PUCRS
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CENTRO SOCIAIS 

Parceria reforça atenção emocional 
de crianças e adolescentes

emocional e os processos mentais e sociais das 
crianças e adolescentes. “Essa tarefa tem por fi-
nalidade analisar e orientar situações de conflito 
e desajustes emocionais do âmbito educacional”.

Além de observar os comportamentos dos 
participantes, acompanharam o rendimento 
nas atividades de oficinas, as mudanças com-
portamentais, entre outros aspectos do desen-
volvimento pessoal, social, emocional e intelec-
tual de cada uma das crianças e adolescentes. 

JIU JITSU - Os participantes do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) do Centro Social Padre Irineu Brand 
passaram a contar com a prática de uma mo-
dalidade esportiva. Crianças e adolescentes 
participaram de oficina de Jiu Jitsu. A atividade 
foi desenvolvida pelo voluntário Luciano Ronei 
Bento Rocha. Esta iniciativa tem o objetivo de 
prevenir a exposição às situações de risco, uma 
vez que a ação é executada no turno inverso ao 
da escola, proporcionando ainda desenvolvi-
mento e melhoria da qualidade de vida. A ativi-
dade beneficiou 30 crianças e adolescentes, di-
vididos em grupos para melhor atendimento.

Superar os afetamentos psíquicos e emocio-
nais de crianças e adolescentes provocados pela 
pandemia é um dos desafios das entidades que 
desenvolvem trabalhos socioeducativos. No dia 
16 de maio, o Centro Social Padre Irineu iniciou 
uma parceria com a PUC na área da psicologia. 
As estudantes Laura Aime de Oliveira Inda e Edu-
arda Mattuella Seibel desenvolveram um traba-
lho voluntário para ajuda aos participantes das 
oficinas da entidade, com uma escuta sensível 
junto às crianças e adolescentes, para ajudá-los 
a se compreenderem a si mesmos.

Segundo o assistente social, Jonas Pertile, o 
trabalho desenvolvido busca estudar, compre-
ender, pesquisar e avaliar o desenvolvimento 

Atividade realizada no Centro Social Pe. Irineu

Centro Social distribui agasalhos de inverno 
na Vila Cruzeiro

O inverno deste ano do Rio Grande do Sul 
chegou mais cedo do que nos anos anteriores. 
Para ajudar as famílias da Vila Cruzeiro a enfren-
tar esse rigor do frio, o Mensageiro da Caridade 
distribuiu roupas e agasalhos, no Centro Social 
Madre Madalena, localizado na Rua Nossa Se-
nhora do Brasil. Segundo a Coordenadora do 
Centro Social, Lucianna Tortorelli, o material foi 
recebido de voluntários, doadores da entidade e 
de campanha realizada pela instituição Partners 
Of the Americas. “Somente na última semana 
de maio foram distribuídas cerca de mil peças 
para o público vinculado à entidade e para a co-
munidade do entorno do Centro Social”. 

Lucianna explica que a seleção das peças 
e organização do espaço de retirada dos aga- Distribuição beneficiou famílias referenciadas na entidade

salhos foi realizada com muito zelo pelos co-
laboradores do Centro Social, para receber as 
pessoas com respeito e dignidade. Esta foi a 
segunda ação de distribuição de roupas de in-
verno realizada nos últimos meses pelo Centro 
Social. 
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CENTRO SOCIAIS 

Adolescentes são estimulados na criação literária

social”. As atividades foram realizadas com três 
encontros para duas turmas. A dinâmica con-
sistiu em assistir ao filme sobre a obra, deba-
ter sobre personagens e aspectos narrativos e, 
por fim, realizar uma oficina na qual os jovens 
elaboraram suas próprias histórias.

O estímulo à leitura e ao prazer pela literatura 
são funções importantes da atividade socioedu-
cativa. Para desenvolver essa dinâmica, o Centro 
Social Pe. Irineu Brand realizou no mês de junho 
o projeto de extensão denominado Ciclo Hiperli-
terário. A atividade foi desenvolvida pelos alunos 
da graduação em Escrita Criativa da PUCRS, sob a 
coordenação do professor Cristiano Baldi. 

Segundo o Assistente Social Jonas Pertile, a 
metodologia do projeto utilizou obras conheci-
das e apreciadas pelos adolescentes, como por 
exemplo Harry Poter e a Pedra Filosofal, para 
refletir sobre o que revelam as histórias que 
as pessoas gostam. “Queremos também mos-
trar que essa transmissão de escritor ou de 
criador de histórias é acessível a cada pessoa, 
independentemente de sua origem ou posição 

Adolescentes assistem filme para motivar criação literária

Atividade gratuita cuida da beleza e da autoestima
O Centro Social de Cultura e Artes Pe. Iri-

neu Brand realizou no dia 4 de julho mais uma 
atividade de valorização da autoestima. Com 
parceria do Salão de Beleza Cleo e Cia, a Tar-
de da Beleza ofertou a oportunidade de corte 
de cabelo para crianças, adolescentes e idosas 
que participam nas oficinas do Centro Social 
mantido pelo Mensageiro da Caridade. O ser-
viço foi executado pelos cabeleireiros Giuliano 
Paiva Berrino e Dionatas Goulart Berrino.

O Assistente Social do Mensageiro da Ca-
ridade, Jonas Pertile, salienta que o principal 
objetivo da ação é cuidar da autoestima, como 
fator de inclusão social, de fortalecimento psí-
quico-emocional e resgate da dignidade. “Esta-
mos democratizando o acesso aos tratamen- Parceria viabilizou atividade no Centro Social

tos de beleza e os cuidados pessoais, porque 
muitas pessoas não dispõem de recursos fi-
nanceiros para adquirir esses serviços“.

Festa integra famílias e participantes 
de Centro Social 

A festa junina é uma expressão cultural de 
patrimônio nacional. Por isso, em todas as re-
giões do país o povo se encontra para festejar 
São João. Músicas, comidas e tradições típicas 
aproximam crianças, adolescentes e pessoas 

de todas as idades. Foi isso que aconteceu no 
dia 25 de junho no Centro Social de Cultura e 
Artes Pe. Irineu Brand. Um clima de confrater-
nização e alegria marcou a atividade, que con-
tou com a presença de muitas famílias. 
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CENTRO SOCIAIS 

“O Centro Social nos acolhe sempre com 
essa alegria. Aqui encontramos um tratamen-
to diferenciado que nunca encontramos em 
outros espaços”, destacou uma das idosas que 
participou da atividade. As festividades progra-
madas tiveram como objetivo trabalhar aspec-
tos pedagógico com os usuários, procurando 
estimular a integração e a socialização. Além 
da distribuição de comidas típicas, como pi-
nhão, cachorro quente e pipoca, os participan-
tes puderam degustar paçoca, pé de moleque, 
doce de banana e geleia, entre outros. Na pro-

Mensageiro da Caridade participa de 
encontro do voluntariado da PUCRS

Brincadeiras e apresentações alegraram a festividade

Relação com escolas qualifica serviço do 
Centro Social Pe.Irineu Brand

A equipe do Centro Social Pe. Irineu Brand, 
mantido pelo Mensageiro da Caridade na Vila 
Maria da Conceição, desenvolveu uma ação 
que visa ampliar a relação com as escolas do 
território. No dia 17 de agosto, o grupo foi re-
cebido pela Diretora do Colégio Estadual José 
Carlos Ferreira, Denise Farias Mansur. Esta foi 

a primeira parada de um roteiro que prevê 
contato com diversas unidades de ensino pú-
blico. Participaram da primeira ação a peda-
goga Bruna Trindade, o oficineiro Ângelo Tupi, 
o assistente social Jonas Pertile e a a auxiliar 
Tania Ramalho.

A iniciativa teve a finalidade de compreen-
der melhor os ambientes escolares nos quais 
os usuários do centro social estão inseridos e 
identificar as maiores dificuldades que eles en-
frentam na escola na área pedagógica, psico-
lógica e social. A equipe faz as visitas a fim de 
promover um contato direto com as unidades 
de ensino, materializando de um processo for-
mativo, evidenciando práticas já construídas e 
estabelecendo um diálogo com o a escola para 
qualificar as atividades pedagógicas.Equipe percorreu unidades de ensino

O Centro Social de Cultura e Artes Pe. Iri-
neu Brand está contribuindo na construção da 
cultura da solidariedade. No dia 27 de agosto, a 
instrutora de artes Aline Arruda Bisso e a recep-
cionista Camila Martins participaram do encon-
tro de aspirantes ao voluntariado, realizado no 
Auditório Living 360 no campus da PUCRS. A ati-
vidade foi promovida pelo projeto Voluntariado 
Marista, que promove a missão de evangelizar, 

 Evento estimula ação voluntária nas comunidades

gramação, aconteceu o tradicional casamento 
caipira e muitas brincadeiras. 
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CENTRO SOCIAIS 

Ação solidária alegra crianças de famílias vulneráveis
A solidariedade é uma virtude que supera 

limites, fronteiras e crenças religiosas. No dia 
07 de outubro o Centro Social Pe. Irineu Brand 
recebeu do Centro Espírita de Umbanda Sagra-
do Coração de Jesus a doação de 100 kits de 
doces variados para ser entregue na comemo-
ração do Dia das Crianças. Foram beneficiadas 
crianças e adolescentes atendidas pelo Centro 

Social mantido pelo Mensageiro da Caridade 
na Vila Maria da Conceição. A Diretora do Cen-
tro Espírita, Andréa Godoi de Ávila, também 
fez a entrega de alimentos como arroz, feijão, 
massa, açúcar, óleo, farinha e leite, totalizando 
395 quilos.   

Essa ação auxiliou na garantia de seguran-
ça alimentar das famílias em situação de vul-
nerabilidade e das pessoas afetadas pela pan-
demia da Covid-19. A maioria dos atendidos no 
Centro Social, são oriundos de famílias de bai-
xa renda, que passam por muitas dificuldades 
financeiras. 

EVENTO – No dia 10 de outubro, o Centro 
Social realizou a distribuição dos presentes e 
doces para crianças e adolescentes. A come-
moração alusiva ao Dia da Criança foi realiza-
da com atividades lúdicas e divertidas, com o 
intuito de vivenciar momentos inesquecíveis 
com a participação das famílias. Crianças recebem presente para alegrar seu dia

segundo o carisma marista, formando cidadãos 
comprometidos com o cuidado e a promoção 
da vida. O Centro Social desenvolve várias ativi-
dades com apoio dos voluntários maristas. 

O projeto possibilita que estudantes de 
graduação e pós-graduação, professores e 
colaboradores da Universidade trabalhem vo-

luntariamente junto a comunidades da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, em ações de 
educação, cultura, saúde, assistência social e 
meio ambiente. A atividade voluntária marista 
efetiva alternativas de superação das realida-
des, diante dos contextos das periferias terri-
toriais e existenciais. 

Ação educativa garante premiação a centro Social
O Centro Social Padre Irineu Brand rece-

beu no dia 07 de outubro o Prêmio Educação 
para o Trânsito. A entrega da condecoração foi 
realizada pelos agentes da EPTC, Luciano Ro-
nei da Rocha e Virlei dos Reis. Esta premiação 
tem por finalidade distinguir escolas e institui-
ções de assistência social que trabalham com 
crianças e adolescentes atividades educativas 
de prevenção e cuidado no trânsito. 

O Programa Permanente de Educação para 
o Trânsito, desenvolvido pela EPTC, surgiu pela 
necessidade de criação de um sistema contí-
nuo de ações educativas. Luciano afirmou que 
atividades pontuais não mudam o comporta-
mento das pessoas e não reduzem os índices 

Parceria educa para um trânsito humanizado
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CENTRO SOCIAIS 

Idosas dialogam sobre cultura e espiritualidade

de acidentalidade. “A EPTC entende como prio-
ritária a educação para o trânsito e procura, 
de forma articulada com outros segmentos da 

Centro Social mobiliza comunidade 
para festa natalina

Para as crianças, o Natal é a festa da ale-
gria. Por isso, o Centro Social Pe. Irineu Brand 
iniciou em outubro a preparação da celebração 
natalina. A mobilização da comunidade acon-
teceu através das Cartas de Natal, que foram 
entregues aos parceiros do Centro Social, com 
pedidos apresentados pelas crianças. 

O Assistente Social do Mensageiro da Cari-
dade, Jonas Pertile, destaca que a dinâmica de 
preparação do natal é uma oportunidade edu-
cativa, envolvendo os participantes, as famílias 
e os apoiadores do trabalho do Centro Social. 
“A entidade proporciona à população a oportu-
nidade de vivenciar experiências que contribu-
am para a construção de projetos coletivos de 
paz, de cooperação e de integração”.

Crianças escreveram cartas para mobilizar doadores

No dia 09 de novembro, o Grupo de idosas 
do Centro de Convivência Santa Clara partici-
pou de uma atividade desenvolvida pelo grupo 
de trabalho do Banco de Livros, sobre a festa 
de Halloween. A facilitadora da atividade, Ân-
gela Ferreira, convidou as idosas a participa-
rem caracterizadas, com intuito de provocar a 
criatividade. O pedido foi acatado e as idosas 
se divertiram muito, cuja felicidade estava es-
tampada em cada rosto.

A atividade desenvolvida pela facilitadora 
explicou a origem do Halloween e do Dia de Los 
Muertos, mostrando os diferentes jeitos de fa-
zer memória dos entes queridos, do folclore e 
demonstrar que nas diferentes culturas existe 
um modo de estabelecer laços estreitos com 
o sobrenatural e espiritual. Ela afirmou que “é 
necessário aprender com culturas diferentes, 

Caracterização mostrou criatividade dos participantes

sem esquecer que há um misto de crença e um 
folclore rico”.

sociedade, realizar parcerias para a construção 
de uma nova realidade para o trânsito de Porto 
Alegre”.
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A Pandemia e a redução de investi-
mentos nas políticas públicas exigi-
ram esforço redobrado da entidade 

para cuidar das famílias em situação de vulne-
rabilidade social. A entidade utilizou sua credi-
bilidade e rede de contatos com instituições e 
apoiadores para um grande mutirão que as-
segurou o atendimento emergencial. Foram 
milhares de quilos de alimentos, roupas, aga-
salhos e calçados, acrescidos de uma grande 
dose de carinho e solidariedade. O esforço as-
segurou números impressionantes para a ação 
de 2022. 

ATENDIMENTOS NA SEDE DA ENTIDADE 
Famílias atendidas – 1.101 
Pessoas beneficiadas – 1.489 
Bens e utensílios domésticos doados – 2.072 

REPASSE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES 
Número de Instituições auxiliadas – 42
Roupas e Calçados – 560
Repasse de Arroz – 168.000 kg 
Móveis e Utensílios domésticos – 194 

AÇÕES SOCIAIS EXTERNAS
Roupas e Calçados – 3.000
Auxílio às famílias:
Doação de alimentos – 1.840 kg

Ação solidária ajuda população das ilhas
O Mensageiro da Caridade realizou no iní-

cio do ano duas ações de auxílio no enfren-
tamento à fome pela população das Ilhas do 
Guaíba. No dia 12 de janeiro, ocorreu a entrega 
de 120 cestas básicas e 950 peças de roupas, 
além de utensílios domésticos e colchões na 
Ilha do Pavão. A atividade executada pela Equi-
pe do Mensageiro da Caridade, contou com a 
orientação do Pe. Rudimar Dal’Asta e apoio de 
uma equipe de voluntárias que atua na comu-
nidade.

No dia 18 de janeiro, a entrega de 104 ces-
tas básicas ocorreu na Ilha Grande dos Mari-
nheiros. O Diretor Executivo do Mensageiro da 
Caridade, Luís Carlos Campos, afirmou que a 
ação foi viabilizada com apoio do Comitê Gaú-
cho de Emergência no Combate à Fome e do 
CONSEA/RS. “A parceria da Cáritas/RS foi fun-
damental para que pudéssemos viabilizar o 
apoio dessas organizações e socorrer aquela 
população que está muito afetada com a nova 
onda da COVID”.  

Famílias recebem alimento entregue pelo 
Mensageiro da Caridade

A Secretária Executiva da Cáritas Regional/
RS, Jacira Ruiz, afirmou que a Rede Cáritas tem 
um olhar muito sensível para a população das 
ilhas, porque essa comunidade tem um dos 
piores Índices de Desenvolvimento Humano 
da Capital. 

AÇÕES NAS COMUNIDADES
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Paróquias recebem arroz para atendimento a 
famílias vulnerabilizadas

Clarice recebe alimento para atendimento na comunidade

O Mensageiro da Caridade repassou no início 
do ano 48 toneladas de arroz para 84 paróquias e 
os centros sociais que integram a rede constituída 
para o operacionalização desse programa de se-
gurança alimentar. O produto foi distribuído nos 
meses de fevereiro e março para as famílias ca-
dastradas pelas equipes paroquiais, dentro do ca-
lendário de auxílio alimentar emergencial criado 
pelas paróquias. Essa ação tem apoio da Funda-
ção Incobrasa, que entrega o produto industriali-
zado para o Mensageiro da Caridade.

Segundo a integrante da Coordenação 
da Cáritas São José da Vila Nova, Clarice Ben-
venutti, somente na área da paróquia são be-
neficiadas mensalmente 150 famílias com esse 
produto. “Fazemos o repasse do alimento con-
forme a necessidade das famílias, a partir de 

um mapeamento e identificação das famílias 
em maior situação de vulnerabilidade”. A assis-
tente social responsável pelo repasse do arroz 
às paróquias, Cintia Colombo, destacou que a 
transferência do produto para dois meses per-
mite o planejamento das equipes.

Mensageiro da Caridade promove cooperação 
entre comunidades

Centro Social Marista recebeu as doações

O Mensageiro da Caridade tem a missão 
de promover a ajuda para a população vulne-
rabilizada e mediar ações de solidariedade. 
Uma ação cooperativa foi realizada com apoio 
da entidade 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 Ores-
tes Serra, disponibilizou ao uma grande quanti-
dade 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 neces-
sidades. A maior necessidade no período era da 
população das Ilhas. No total, foram transporta-
das 4,2mil peças de roupas e calçados. 

O Diretor Executivo do Mensageiro da Ca-
ridade, Luís Carlos Campos, afirmou que a en-
tidade tem a vocação de fortalecer as redes de 
cooperação. “Graças a agilidade e competência 
de nossa equipe foi possível criar esse elo de so-
lidariedade e auxiliar uma das populações mais 
afetadas pelas consequências da Pandemia”. 

ZONA NORTE – O serviço atendimento às 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
da Zona Norte de Porto Alegre recebeu um re-
forço no dia 3 de março. A Paróquia Santa Ed-
viges de Alvorada e o Mensageiro da Caridade 
destinaram uma carga de roupas e calçados e 
equipamentos domésticos para ser repassa às 
pessoas atendidas e acompanhados pela Pas-
toral Social da Paróquia Santa Rosa de Lima. 

O Pároco Pe. Jaime Caspary fez um agra-
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decimento à ação de solidariedade das duas 
instituições apoiadoras. “Tenho a alegria de 
receber essas doações porque irão ajudar 
nossos irmãos que estão vivendo em profun-
da necessidade”. Ele destacou que a parceria 
promovida pelo Mensageiro da Caridade tem 

ajudado muitas famílias que tiveram sua situa-
ção agravada pela pandemia. Luís Carlos Cam-
pos afirmou que essa ação cooperativa tem o 
significado da comunhão eclesial que promove 
ações concretas de apoio ao atendimento das 
famílias em maior dificuldade. 

Distribuição de alimento beneficia 
população da Restinga

Apenas 36 municípios do Rio Grande do Sul 
têm população superior ao Bairro Restinga. Re-
sidem nesta região da Capital 60.729 pessoas. 
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 mí-
nimo. A renda média do por habitante é de apro-
ximadamente R$ 469,17, menos de um terço da 
renda média dos habitantes da cidade de Porto 
Alegre. A pandemia agravou ainda mais a condi-
ção socioeconômico, porque foi uma das comu-
nidades 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 Co-
munidade. A atividade consistiu na entrega de 
duzentas cestas básicas para as famílias mais 

Famílias da comunidade receberam duzentas cestas básicas

vulnerabilizadas. A ação aconteceu na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, com apoio do Pároco, 
Pe. Claudionir Ceron e lideranças comunitárias. 
A distribuição do alimento foi realizada direta-
mente pela equipe do Mensageiro da Caridade.

Mensageiro da Caridade auxilia famílias 
da Vila Conceição

acentuou crises anteriores que afetavam a 
população me situação de vulnerabilidade. A 
fome que já afetava milhares de famílias se 
agravou. Somente na Região Metropolitana de 
Porto Alegre, 280 mil pessoas passaram a viver 
abaixo da linha de pobreza, sobrevivendo com 
1,9 dólar por dia. 

Com intuito de minimizar esse problema, 
o Mensageiro da Caridade continua mobili-
zando recursos com apoio de pessoas e em-
presas para ajudar as famílias a garantir a 
segurança alimentar. No dia 25 de março, o 
Centro Social Pe. Irineu Brand realizou a dis-
tribuição de alimentos para 60 famílias da Vila 
Maria da Conceição, que são atendidas por 
esta instituição.

Alimento ajudou a enfrentar a Pandemia

Os impactos causados pela pandemia do 
coronavírus são sentidos em diversos âmbitos 
da sociedade desde que a COVID se espalhou 
pelo mundo, no início de 2020. Essa situação 
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Universidade apoia ação de segurança alimentar 
A Unicesumar repassou ao Mensageiro da 

Caridade, no dia 25 de março, 21 cestas básicas. 
O alimento foi recolhido através de uma campa-
nha desenvolvida junto aos alunos da instituição. 
Segundo a direção da universidade, cada aluno 
que abdica de retirar os livros e materiais didáti-
cos impressos, o valor é revertido em doação de 
alimentos. A iniciativa faz parte de uma estraté-
gia da instituição para evitar a utilização excessi-
va de papel, que provoca um prejuízo ambiental.

A Assistente Social do Mensageiro da Cari-
dade, Andressa Rech, afirmou que o alimento 
não perecível será distribuído numa atividade 
do programa “Ação na Comunidade” executa-
do pela instituição, a fim de assegurar o direito 
à alimentação de núcleos familiares em situa-
ção de vulnerabilidade social. “Iniciativas como 
esta mobilizam pessoas e estimulam a comuni-
dade na prática da solidariedade”. 

A gestora dos polos da UNICESUMAR na 
Região Metropolitana, Lisiane Milioli, destacou 
que essa é uma ação de responsabilidade so-
cial e ambiental definida pelo sugestivo nome 
de “Meu papel no mundo”. A instituição tem 
atualmente 500 mil alunos em todo o país. 

 Ato de entrega das cestas básicas à entidade

“Este é um projeto nacional, no qual cada polo 
escolhe uma instituição para destinar as doa-
ções. Nós escolhemos o Mensageiro da Carida-
de pelo trabalho que a instituição realiza junto 
a população em situação de vulnerabilidade e 
a pela solidez da entidade”.

ZONA NORTE – As famílias em situação de 
vulnerabilidade social da Zona Norte de Porto 
Alegre, atendidas pela Paróquia Santa Rosa de 
Lima, receberam no dia 29 de abril as cestas 
básicas doadas pela faculdade UNICESUMAR. 
Elas são acompanhadas pelo Projeto Social 
que desenvolve um amplo trabalho de assis-
tência emergencial e inclusão produtiva. 

Ação na Comunidade socorre famílias da Vila Elza
Segundo informações do IBGE, o municí-

pio de Viamão tem 33.14% de sua população 
vivendo abaixo da linha de pobreza. Os dados 
indicam que a cidade tem um dos maiores ín-
dices de vulnerabilidade social da Região Me-
tropolitana de Porto Alegre. A situação é mais 
grave nas vilas e bairros afastados da região 
central. Uma das comunidades mais afetadas 
é a Vila Elza, localizada na divisa com Alvorada.

A pobreza agravou a situação socioeconô-
mica das famílias, que vivem do sub-emprego 
ou do auxílio dos programas públicos. Por essa 
razão, o Mensageiro da Caridade realizou no 
dia 24 de março uma intervenção do progra-
ma “Ação na Comunidade”, na Vila Elza. Foram 
distribuídas 97 cestas básicas numa atividade 
promovida em parceria com a Paróquia Divi-
na Providência. Segundo a líder da ação social 

População de Viamão recebe o auxílio

paroquial, Suely de Souza Mendes, o socorro 
chegou num momento de grande necessidade 
das famílias. “Nessa ação foram beneficiadas as 
famílias acompanhadas e atendidas nos proje-
tos sociais da paróquia, com prioridade para os 
núcleos familiares que têm gestantes e idosos”.

AÇÕES NAS COMUNIDADES
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Ação na Comunidade beneficia famílias 
do bairro Timbaúva

O Mensageiro da Caridade realizou mais 
uma atividade do programa Ação na Comuni-
dade. No dia 12 de maio, houve distribuição 
de cestas básicas, roupas, agasalhos e calça-
dos no Bairro Timbaúva, na Zona Norte da 
Capital. Forma beneficiadas duzentas famílias 
em situação de extrema vulnerabilidade social 
que residem numa zona de ocupação na divisa 
com o município de Alvorada. A atividade de 
distribuição dos benefícios foi executada pela 
equipe do Mensageiro da Caridade, com apoio 
do Diác. Luciano Pereira da Silva e do líder co-
munitário Paulo Sérgio Monteiro.

As cestas básicas foram recebidas de doa-
dores da entidade. Segundo a assistente social, 
Andressa Rech, foi muito dolorido ver a condi-
ção das famílias. “Um senhor afirmou que de-
pois de vários meses iria comer feijão”, graças 

Alimento foi recebido de doador do Mensageiro da 
Caridade

ao ingrediente incluído na cesta básica. Ela res-
saltou que foram beneficiados muitos idosos, 
que tiveram sua situação agravada com a pan-
demia.

Projeto garante gás de cozinha para 
famílias vulneráveis

tragás”, com a duração de 10 meses, foi exe-
cutado pelos centros sociais Pe. Irineu Brand e 
Madre Madalena. No total, serão cem famílias 
beneficiadas.

Segundo o assistente social do Centro So-
cial Pe. Irineu Brand, Jonas Pertile, a família be-
neficiada recebeu um botijão de treze quilos a 
cada dois meses. “Elas receberam um voucher 
eletrônico que autoriza a retirada do produto 
nas lojas de venda de gás”. Como sistema de 
garantia, o cadastro com a documentação e 
Número de Inscrição Social foi compartilhado 
entre as empresas promotoras da ação e as 
entidades executoras. Isso permitiu o acompa-
nhamento da retirada do benefício. Pertile des-
taca que esse projeto foi fundamental para as 
famílias acompanhadas pelos centros sociais 
em suas regiões de atuação.

Entrega de Vale-gás no Centro Social Pe. Irineu

Numa parceria com a Cáritas Regional/RS 
e a Ação da Cidadania, o Mensageiro da Cari-
dade assegurou a aquisição de gás para as fa-
mílias em situação e vulnerabilidade social das 
regiões da Vila Maria da Conceição e da Vila 
Cruzeiro. O projeto “Vale-gás – Petrobrás/Ul-
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Ação social beneficia 70 famílias de alvorada
Nós, localizada no bairro Umbu, em Alvorada.

Esta ação beneficiou setenta famílias da 
área geográfica do território paroquial. A ação 
contou com a presença das assistentes sociais, 
da voluntária Gislaine Konig e do Diretor Exe-
cutivo do Mensageiro da Caridade, Luís Carlos 
Campos. A atividade foi coordenada pela líder 
da pastoral social paroquial, Zulmira Xavier Ro-
drigues, e pelo Pároco, Pe. Paulo César Lima 
de Aguiar. A cidade de Alvorada é uma das que 
apresenta os maiores índices de pobreza no Rio 
Grande do Sul, por isso esse socorro às famílias 
é fundamental. As cestas básicas repassadas às 
famílias foram recebidas de uma parceria com a 
Cáritas Regional/RS e o Comitê Gaúcho da Ação 
da Cidadania contra a Fome e a Miséria.

Equipe que atuou na distribuição do alimento

A mais nova paróquia instalada na Arqui-
diocese de Porto Alegre recebeu apoio do Men-
sageiro da Caridade nas primeiras ações de 
atendimento às famílias em situação de vulne-
rabilidade social. No dia 26 de agosto, foi desen-
volvida uma ação de entrega de cestas básicas 
na Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos 

Parceria promove continuidade de programa 
de segurança alimentar

O Mensageiro da Caridade e sessenta e 
quatro paróquias da Arquidiocese de Porto 
Alegre reafirmaram seu compromisso de par-
ceria para o desenvolvimento de programa de 
segurança alimentar. No dia 30 de setembro, 
aconteceu reunião na sede da entidade com a 
participação da equipe do Mensageiro da Cari-
dade, os párocos e os responsáveis pela exe-
cução do programa das paróquias. Durante o 
encontro, foram assinados contratos de reno-
vação da parceria para o recebimento de arroz, 
fornecido pela Fundação Incobrasa.

Na oportunidade, a equipe do Mensagei-
ro da Caridade reforçou a necessidade de ob-
servação das rotinas de retirada do produto, 
distribuição aos beneficiários e a prestação de 
contas no período estabelecido. A assistente 
social do Mensageiro da Caridade, Andressa 
Rech, afirmou que é importante o comprome-
timento das equipes paroquiais no registro das 
ações e a transmissão das informações nos 
prazos estabelecidos. “Todos precisam tam-
bém fazer o acompanhamento para verificar o 
impacto que essa ação tem nas famílias”.

O responsável pelo trabalho da Igreja nas 

Equipe do Mensageiro da Caridade repassou 
orientações às paróquias

Ilhas do Guaíba, Pe. Rudimar Dall Asta reiterou a 
importância de um trabalho permanente com as 
pessoas beneficiadas, especialmente para desen-
volver uma postura de solidariedade entre elas. 
“Conhecendo as realidades familiares percebe-
mos que umas necessitam mais do que outras. 
Penso que devemos fortalecer o sentimento de 
partilha conforme as necessidades, junto com as 
famílias”. O Diretor Executivo do Mensageiro da 
Caridade, Luís Carlos Campos, saudou a disposi-
ção e o interesse das paróquias na manutenção 
da parceria. “Temos certeza que todos estamos 
trabalhando para assegurar a garantia do direito 
à alimentação e da dignidade humana”. 

AÇÕES NAS COMUNIDADES
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O pensamento de Dom Hélder Câma-
ra foi assertivo: “quando sonhamos 
junto, o sonho se torna realidade”. 

Assim é a compreensão do Mensageiro da Ca-
ridade. A assistência social é uma grande ação 
solidária em rede. Em 2022, esse princípio se 
transformou em atitude. Muitas ações de aten-
dimento social, de qualificação, de apoio insti-
tucional e de construção de políticas públicas 
para vários segmentos encontraram guarida 
na atuação institucional. Basta lembrar o apoio 
às comunidades indígenas, os curso de quali-
ficação de agentes sociais, o apoio à famílias 
migrantes, o atendimento a encaminhamentos 

de outras instituições e a presença forte nas 
instâncias participativas e deliberativas das 
ações socioassitenciais. Nesta sessão o leitor 
poderá dar um passeio e revisitar as múltiplas 
ações desenvolvidas pelo Mensageiro da Cari-
dade:

Atividades Beneficiados
Atendimento a famílias migrantes 23
Apoio a instituições 42
Participação em fóruns e Comitês 103
Ações junto às comunidades indí-
genas

169.985 itens 
doados

Programa de cursos 127

Móveis garantem dignidade à família kaingang
Família da comunidade indígena Kaingang 

do Morro do Osso, na Zona Sul de Porto Alegre, 
iniciou o ano com mais dignidade. A família de 
Patrícia Salvador recebeu uma carga de móveis 
para equipar sua primeira residência. Ela vai 
viver na nova casa com marido e um filho. A 
família recebeu cama, colchão, armário para a 
cozinha, sofá, estante, mesa e cadeiras. O casal 
trabalha como artesão e a venda da produção 
é insuficiente para cobrir o orçamento domés-
tico. Por isso, a ajuda do Mensageiro da Carida-
de foi fundamental para que a família viva com 
dignidade. 

Conforme a líder indígena, Teresinha Ribei-
ro, esse apoio do Mensageiro garante bem es-
tar e qualidade de vida para a família e para a 
comunidade indígena. Ao receber a ajuda para 
mobiliar a casa de Patrícia, os indígenas tam-

bém receberam um panetone, simbolizando 
a fraternidade e a solidariedade que assegura 
o atendimento aos direitos fundamentais da-
quela comunidade. 

Auxílio assegura dignidade a indígenas
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Mensageiro da Caridade auxilia família 
de desempregado

Carlos Eduardo Castilho, 51 anos, está de-
sempregado e teve a situação familiar agrava-
do por um temporal no ano passado. Ele re-
side com a companheira e quatro netos dos 
quais assumiu a guarda. O desastre provocou 
a perda dos móveis que garantiam condições 
básicas de vida à família. A partir de um en-
caminhamento do CRAS/Glória, ele recebeu 
apoio do Mensageiro da Caridade.

Ele recebeu cama de casal, colchão casal, 
balcão de pia, armário e camas de solteiro. A 
entidade também repassou uma mesa com 
sete cadeiras, onde a família poderá fazer as 
refeições. Carlos informou que o núcleo fami-
liar sobrevive com o auxílio do programa Bolsa 
Famílias e um Benefício de Prestação Continua-
da de uma neta de 12 anos que tem problemas 
de saúde. “Com essa ajuda do Mensageiro da 
Caridade nossa família terá condição de mora-
dia melhor. Estamos felizes com esse apoio da 
entidade”.  

Retirada de móveis na sede da entidade

A Assistente Social do Mensageiro da Ca-
ridade, Andressa destacou a importância do 
trabalho em rede para atender as pessoas que 
realmente necessitam. “Nesse caso trabalha-
mos em conjunto com o CRAS Glória para iden-
tificar o problema e encaminhar a solução de 
apoio a essa família”. 

Auxílio contribui para garantia de 
qualidade de vida aos idosos

O Mensageiro da Caridade tem a nobre 
missão de cuidar da vida das pessoas em to-
das as fases do ciclo vital. Um dos públicos que 
recebe atenção da entidade são as pessoas 
idosas. Em janeiro a entidade repassou trinta 
pacotes de fraldas geriátricas para o Lar Nor-
dlund, que acolhe 64 idosos. Localizada no 
bairro Rubem Berta, a instituição acolhe idosos 
em situação de vulnerabilidade social. 

O Lar Gustavo Nordlund, foi criado em 1949 
pelo missionário sueco Gustavo Nordlund. Tra-
ta-se de uma entidade sem fins econômicos 
cuja finalidade é amparar a pessoa idosa, inde-
pendentemente de credo religioso, cor, sexo, 
proporcionando-lhes moradia, alimentação, 
vestimenta e assistência médico-hospitalar. 
Segundo o servidor da entidade Marco Aurélio Fraldas geriátricas repassadas pelo Mensageiro da 

Caridade

AÇÃO EM REDE / GARANTIA DE DIREITOS
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Pereira, a entidade tem um trabalho pautado 
pela qualidade de vida e assistência integral, 
garantindo os direitos fundamentais, o respei-
to e dignidade do idoso.  Segundo a assis-
tente social do Mensageiro da Caridade, Marta 
Bangel, esse auxílio visa contribuir com uma 

instituição séria que oferece cuidado ao idoso 
de forma qualificada. “Sabemos da dificuldade 
em manter um serviço gratuito que garante 
qualidade de vida ao idoso, por isso sempre 
que temos disponibilidade desse tido de pro-
duto promovemos esse compartilhamento”.

Cooperação auxilia na reforma do Lar São José
Numa iniciativa de cooperação, o Centro 

Social Pe. Irineu Brand, mantido pelo Mensa-
geiro da Caridade na Vila Maria da Conceição, 
abrigou durante 21 dias as mães e crianças aco-
lhidas pelo Lar São José. A ação permitiu que a 
entidade mantenedora da casa de acolhida pu-
desse executar reforma do telhado e melhorias 
na estrutura que recebe adolescentes grávidas 
e crianças em atividades socioeducativas.

O Presidente do lar São José, Luiz Alberto 
Dexheimer, afirmou que a reforma do abrigo 
vai permitir mais segurança no atendimento e 
promover o atendimento com mais qualidade 
do espaço de apoio, cuidado e proteção. O Dire-
tor Executivo do Mensageiro da Caridade, Luís 
Carlos Campos, destacou a importância desta 
cooperação entre as entidades. “A missão de 
nossas organizações é cuidar da vida, para asse-

 Local abriga crianças e adolescentes

gurar um futuro de mais segurança e esperança 
para crianças e adolescentes. “Colaboramos no 
acolhimento temporário, a fim que que a refor-
ma pudesse ser executada para garantir melho-
res condições na prestação de serviço”. 

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 re-
leitura da música “Ô, Abre Alas”, relembrando 
também as marchinhas carnavalescas e sam-
bas famosos da história da música brasileira. 

Esta ação foi viabilizada pela programação 
que o Centro de Convivência, mantido pelo 
Mensageiro da Caridade, 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 estra-  Encontro apresentou história e obra de Chiquinha Gonzaga

tégia visa tornar os idosos mais críticos e cons-
cientes de seus direitos e deveres, além das 
atividades de lazer e estímulo das memórias”. 

AÇÃO EM REDE / GARANTIA DE DIREITOS
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Entidade apoia mobilização indígena 
para acesso à universidade

No dia 6 de março, um grupo de 50 mu-
lheres indígenas estudantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupou 
o prédio da Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio de Porto Alegre, na entrada do Tú-
nel da Conceição. As estudantes indígenas dos 
povos Kaingang, Xokleng e Guarani reivindica-
vam a construção de uma Casa do Estudante 
Indígena.

O coletivo de estudantes indígenas reivindi-
ca que o prédio seja aproveitado para moradia 
estudantil. O grupo cobrou ações da universi-
dade para que a cultura dos povos indígenas 
fosse respeitada e valorizada, assegurando 
condições para a permanência nos estudos. O 
Mensageiro da Caridade auxiliou o grupo com 
o repasse de roupas e colchões, a fim de asse-
gurar condições adequadas durante o período 

de mobilização. A Assistente Social do Mensa-
geiro da Caridade, Marta Bangel, afirmou que 
esta mobilização dos indígenas está buscando 
garantia de direitos de acesso à universidade, 
sem romper os vínculos culturais. 

Integrantes da mobilização receberam roupas e colchões

Doação ajuda família afetada pela pandemia
O Mensageiro da Caridade atendeu no dia 

3 de março mais uma demanda da rede socio-
assistencial. 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 con-
segue adquirir os bens necessários para dar 
dignidade a sua família. Ela mantem sob sua 
guarda dois netos, que necessitam cuidados 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 pe-
dindo socorro a nossa instituição, solicitando 
equipamentos básicos para as residências, 
porque lhes falta as condições básicas para vi-
ver com dignidade”. Marisa recebeu móveis e utensílios domésticos
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Repasse de material acelera desospitalização 
O Mensageiro da Caridade auxiliou a rede 

assistencial de saúde para acelerar o processo 
de desospitalização, a fim de desafogar a car-
ga do sistema. No dia 29 de março, foi entre-
gue um carregamento de cadeiras de banho e 
muletas. O material foi destinado ao Hospital 
Independência que é referencia da rede para 
cirurgias da área de traumatologia. A unidade 
de saúde, administrada pela Rede Divina Provi-
dência, atende em média 120 pessoas por dia 
para intervenções, com atendimento integral 
pelo SUS.

Segundo a Coordenadora da Comissão de 
Humanização, Carmem Maria Wienekiewicz, 
o Hospital Independência funciona como su-
porte para a rede em casos de acidentes ou 
traumas ortopédicos que exigem intervenção 
cirúrgica. A Assistente Social, Carina Helena 
Bubolz, acrescentou que muitos pacientes per-
manecem por longo tempo de recuperação no 
hospital por falta de estrutura básica nas famí-
lias para o cuidado necessário. “Com a ajuda 

Entrega de equipamentos no Hospital Independência

do Mensageiro da Caridade vamos acelerar 
a desospitalização, sobretudo, das pessoas 
oriundas de famílias em situação de vulnera-
bilidade social”. A Assistente Social do Mensa-
geiro da Caridade, Andressa Rech, salienta que 
esse repasse de material vai assegurar o aten-
dimento de pacientes em maior dificuldade, 
que representaria enorme problema para os 
cuidados das famílias. 

Entidade garante moradia digna aos migrantes
Franklin Joel Morales, 58 anos, é proceden-

te da Venezuela, tem nível superior completo e 
veio com sua família para Porto Alegre no início 
de 2022. A chegada a capital gaúcha foi cheia de 
expectativa de reconstrução da vida da família. 
Migrou para o Brasil com a esposa de 46 anos 
e dois filhos que têm curso superior em TI e en-
sino médio completo. O sonho de Franklin é ter 
seu próprio CNPJ no Brasil para dar seguimento 

ao trabalho que realizava com sua empresa de 
prestação de serviços, em seu país.

No dia 4 de abril, ele foi atendido pelo 
Mensageiro da Caridade. Franklin solicitou a 
doação de móveis, para organizar o espaço 
familiar. Ele explica que estão vivendo apenas 
das economias guardadas após terem vendi-
do tudo na Venezuela e não têm condição de 
comprar móveis. “a família estava dormindo 
no chão, lavando a louça na rua e sem nenhum 
conforto na moradia”. A família recebeu a doa-
ção de uma cama de casal, colchão casal, uma 
cama e um colchão de solteiro, guarda roupa, 
armário de cozinha, uma mesa para computa-
dor, uma poltrona e diversas cadeiras. “Essas 
doações do Mensageiro da caridade deram um 
impulso para nossa família ter mais esperança 
de realizar nossos objetivos”. O atendimento 
foi realizado a partir de um encaminhamento 
do CIBAI entidade que também atua na rede 
de atendimento aos migrantes. Doação equipou a residência
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“O curso foi um divisor no meu conheci-
mento. As explicações e todas as trocas que 
aconteceram foram enriquecedoras. Oremos 
por mais cursos assim”. A manifestação é da 
professora Clebiana Luz, que realizou o Curso 
de Interpretação de Editais e Elaboração de 
Projetos de Captação de Recursos. O programa 
de formação foi realizado pelo Mensageiro da 
Caridade na primeira semana de maio para en-
tidades da rede socioassistencial, que buscam 
a capacitação de agentes para esta atividade 
institucional.

Os participantes receberam informações 
de ordem legal, técnica e administrativa na 
interpretação de um edital e na elaboração 
de um projeto aplicável. Também foram re-
passadas orientações sobre a organização de 
estrutura interna das instituições para o mo-
nitoramento de editais, ordenamento admi-
nistrativo, estratégias de enquadramento de 
projetos e monitoramento da execução, bem 
como a necessária vigilância na observação 
do cronograma e os cuidados na prestação de 
contas. O instrutor do grupo, jornalista Elton 
Bozzetto, destacou o empenho do grupo e a 
qualidade na participação e na formulação de 

projetos, que podem ser utilizados para capta-
ção de recursos.

Para Guilherme Pinheiro da Silva, o curso 
teve ótima didática na orientação do processo 
de elaboração. Seu projeto pretende despertar 
em jovens estudantes de escolas públicas o in-
teresse pela pesquisa científica. “Tenho a inten-
ção de promover com os estudantes projetos 
de pesquisa na temática de reaproveitamento 
de resíduos e solução de problemas ambien-
tais”. Concluíram o curso percorrendo todo o 
processo metodológico 25 participantes, que 
estão habilitados para ajudar suas instituições 
na captação de recursos. 

Curso qualifica agentes de captação de recursos

Grupo de participantes do curso online

Parceria promove elevação da 
autoestima de mulheres

O Mensageiro da Caridade foi o cenário 
de um evento de embelezamento. A atividade 
aconteceu no dia 25 de abril, contemplando 
mulheres dos projetos de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos mantidos pela institui-
ção na Vila Cruzeiro, Glória e Maria da Concei-
ção. Foram atendidas trinta mulheres na ação 
social promovida pelas funcionárias da Estéti-
ca SD Design de Sombrancelhas. 

A ação foi executada por um grupo de es-
teticistas vindas de Fortaleza/CE, que estavam 
na capital gaúcha para uma atividade de atu-
alização de operadoras de unidades estéticas. 
Segundo a Assistente Social do Mensageiro da Serviço beneficiou mulheres da periferia
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Caridade, Marta Bangel, o público beneficiado 
são pessoas em situação de vulnerabilidade 
que não dispõem de recursos para compra de 
serviços desta natureza. “Nosso objetivo é pro-

mover a elevação da autoestima, que constitui 
um componente importante na vida das pes-
soas atendidas por nossa instituição”.

Mensageiro da Caridade auxilia médica boliviana
“A falta de oportunidade de trabalho me 

afastou do meu país e das minhas origens”. 
A manifestação é da jovem médica boliviana 
Milka Laura Orellana Quintana, 31 nos. Ele foi 
auxiliada pelo Mensageiro da Caridade com 
móveis e utensílios domésticos para organizar 
o espaço familiar. Ela mora com a mãe e com 
a irmã, que também veio ao Rio Grande do Sul 
na busca de oportunidade para sobrevivência. 

Após sete anos de universidade, Milka se 
formou em medicina e para sobreviver cuidava 
de crianças e idosos na cidade de Cochabam-
ba. Ela explica que seu objetivo é exercer a 
medicina aqui, a fim de garantir condições de 
vida para ela e para sua família. “Graças a Deus 
conseguimos um lugar para morar e agora o 
Mensageiro da Caridade está doando nossos 
primeiros móveis para colocar em nossa casa. 
Este presente é o significado do acolhimento 
aos migrantes que o Brasil faz”. A Assistente 
Social do Mensageiro da Caridade, Marta Ban-

Doação garante condição de vida aos migrantes

gel, explica que muitos migrantes encontram 
na entidade apoio para organizar os espaços 
de convivência familiar. A primeira providência 
que Milka tomou foi a de regularizar a docu-
mentação junto à Polícia Federal, para iniciar o 
processo de garantir condições para trabalhar 
no país.

Seminário debate acesso à escola para 
filhos de migrantes

Garantir o acesso de todas as crianças e 
adolescentes migrantes ao sistema de ensi-
no, em respeito ao princípio da “escola para 
todos”, promovendo a integração a partir das 
culturas, hábitos e valores trazidos pelos mi-
grantes. Com foco nesta proposta, o Fórum 
Permanente de Mobilidade Humana e o Mi-
nistério Público do RS lançaram no dia 1º de 
junho, o manual de comunicação INTEGRA. O 
evento aconteceu durante o seminário promo-
vido pelas entidades e realizado na sede do Mi-
nistério Público, em Porto Alegre.

O evento contou com a presença da Secre-
tária Estadual de Educação, Raquel Teixeira, Evento foi realizado na sede do 

Ministério Público Estadual
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que assegurou a matrícula de todos os filhos 
de migrantes na rede de ensino. “Temos hoje 
crianças e adolescentes de 59 diferentes na-
cionalidades frequentando a escola”. Este ma-
terial será distribuído em todas as escolas da 
rede pública de ensino para facilitar a integra-
ção, a comunicação e o ensino para os filhos 
de migrantes. O manual contém expressões 
básicas de comunicação traduzidas para o es-
panhol, creole haitiano, inglês e francês, além 
das principais datas comemorativas dos países 
de origem no maior número de migrantes que 
vivem no Rio Grande do Sul.

Na abertura do seminário, o representante 
do Mensageiro da Caridade no Fórum de Mo-
bilidade Humana, Elton Bozzetto, afirmou que 
a educação não deve ser um espaço apenas 

de formação de profissionais como algumas 
compreensões e iniciativas querem impor. “Ela 
é uma forma de edificar serem humanos soli-
dários, competentes, receptivos, cooperativos e 
humanitários. Por isso, conhecer as identidades 
e compartilhar as expressões culturais é pro-
porcionar o enriquecimento da humanidade”. 

CAMARA FEDERAL – Bozzetto participou no 
dia 2 de junho, de audiência pública na Câmara 
Federal, em comemoração aos cinco anos da 
nova Lei de Migrações. Ele defendeu o aper-
feiçoamento da legislação com apresentação 
de um novo Projeto de Lei que assegure a ga-
rantia de acesso às políticas públicas, agilidade 
no processo de reconhecimento da formação 
superior e evite a supressão de direitos da pes-
soa migrante. 

Entidade mobiliza recurso para acolhimento 
à população de rua 

A antecipação do inverno e os dias gélidos 
de maio levaram o Mensageiro da Caridade a 
promover uma mobilização para apoiar o aten-
dimento à população em situação de rua na 
Capital. A entidade assegurou o fornecimento 
de ingredientes para o café da manhã das pes-
soas abrigadas no Ginásio Tesourinha. Nesta 
atividade, a instituição contou com apoio da 
Paróquia Santo Antônio do Partenon, de doa-
dores voluntários e de investimentos de recur-
sos próprios gerados com suas atividades.

Segundo o Diretor Executivo, Luís Carlos 
Campos, a entidade respondeu a um apelo da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do mu-
nicípio, para se agregar neste mutirão. “Este 
é um momento difícil para uma população já 
privada de tantos direitos e da falta de uma 
política pública mais abrangente que consiga 
beneficiar toda a população de rua”. 

RESTINGA – O Mensageiro da Caridade in-
termediou também uma iniciativa para atender 
a população em situação e rua numa das regi-
ões mais vulneráveis de Porto Alegre. Através 
da intervenção da entidade, a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida da Restinga disponibilizou 

seus espaços para atender a essa população 
nos dias mais frios do inverno. Reunião com o 
Secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voi-
gt, e com o Pároco, Pe. Claudionir Ceron, defi-
niu os detalhes da ação conjunta. Campos afir-
mou que os espaços da Igreja estão cumprindo 
a sua verdadeira missão que é cuidar da vida 
das pessoas em maior situação de vulnerabili-
dade, negligência e abandono. 

Reunião realizada na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida da Restinga
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Rede de entidades promove acolhimento 
de venezuelanos

Mesmo no contexto da pandemia, o Rio 
Grande do Sul continua sendo o destino de um 
número expressivo de migrantes. O grande de-
safio para as entidades que atuam na área mi-
gratória é a acolhida e a integração no merca-
do de trabalho e nas comunidades locais. Toda 
a ação na acolhida está sendo realizada pelas 
entidades da sociedade civil.

Um dos exemplos é o que aconteceu no 
mês de junho. Um grupo de oito venezuelanos 
chegou na estação rodoviária vindo de Cuiabá, 
sem ter qualquer referência em Porto Alegre 
e sem um destino previsto. O Mensageiro da 
Caridade, a Missão Rodoviária (Irmãs Scalabri-
nianas), a Cruz Vermelha, a Associação dos Mi-
grantes Angolanos e outras entidades promo-
veram uma ação emergencial de acolhida. 

Com o reduzido recurso que possui, o 
grupo conseguiu locar um imóvel no bairro 
Bom Jesus. O Mensageiro da Caridade repas-
sou utensílios domésticos, roupas de cama, 
colchões, fogão, guarda-roupas, camas, rack, 
armários e sofá. A entidade também encami-

nhou cesta básica para garantir a alimentação 
nos primeiros dias. A assistente social do Men-
sageiro da Caridade responsável pelo atendi-
mento, Andressa Rech, afirmou que essa ação 
em rede é a expressão da integração das or-
ganizações que se dedicam a desenvolver uma 
relação de cuidado dos migrantes. 

 Mensageiro da Caridade repassa móveis 
para a família migrante

População de rua recebe cobertores doados 
pelo Banco Itaú

A população em situação de rua da Capi-
tal Gaúcha recebeu agasalhos para aquecer as 
noites frias do inverno. O Mensageiro da Cari-
dade repassou no dia 15 de julho cobertores, 
calçados, luvas, toucas e agasalhos. Os cober-
tores foram recebidos em doação do Banco 
Itaú. Os cobertores foram recolhidos na cam-
panha Gincana da Solidariedade realizada pela 
instituição financeira, durante o mês de junho. 
A iniciativa faz parte de uma campanha da ins-
tituição financeira para promover uma ajuda 
solidária às famílias na região sul do país.

Segundo a assistente social do Mensagei-
ro da Caridade, Marta Bangel, o atendimento 
emergencial à população em situação de rua é 
uma atividade permanente da instituição, de-

vido à penúria e a falta de uma política públi-
ca permanente para atender às necessidades 
desse público. Somente nesta data, 48 pessoas 
foram atendidas no Mensageiro da Caridade. 

Beneficiários recebem doações para enfrentar o inverno
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Pesquisa avalia efeitos da violência 
no equilíbrio emocional

O Cetro Social de Cultura e Artes PE. Irineu 
Brand, mantido pelo Mensageiro da Caridade 
na Vila Maria da Conceição contribuiu com a 
pesquisa científica sobre os afetamentos psí-
quicos e emocionais de crianças e adolescen-
tes nos contextos de violência. O trabalho aca-
dêmico iniciou no dia 12 de julho. A atividade 
foi realizada pela pesquisadora da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Giovana Co-
ghetto Sganzerla. 

Giovana explica que a investigação cien-
tifica tem como objetivo verificar o quanto as 
situações de violência testemunhadas e viven-
ciadas afetam a cognição e o comportamento. 
“Nossa intenção é fazer uma avaliação desses 
aspectos com adolescentes e pré-adolescentes 
que estejam em condição de vulnerabilidade e 
já passaram por este tipo de experiência, seja 
ela de ordem psicológica, física, sexual ou até 

negligência”. O Assistente Social do Mensagei-
ro da Caridade, Jonas Pertile explica que para 
garantir o caráter sigiloso da pesquisa, as famí-
lias dos usuários com idade a partir de 12 anos 
até 17 anos, assinaram um termo de autoriza-
ção para que participem desta pesquisa. Eles 
também receberam atendimento desenvolvi-
do pela profissional da área da psicologia.

 Pais participam da etapa inicial da pesquisa

Pastoral e Movimentos Sociais defendem 
direitos da Pop Rua

O Censo não a contempla, o atendimento 
assegura apenas parcialmente suas necessi-
dades e as políticas públicas são insuficientes 
diante de suas demandas. A situação da maio-
ria da população em situação de rua é uma re-
alidade invisível que necessita ser visibilizada 
para que as ações governamentais possam ga-
rantir a dignidade humana.

Foi com esse propósito que a Pastoral do 
Povo da Rua da Arquidiocese realizou, com 

apoio do Mensageiro da Caridade, a Semana 
do Povo da Rua de Porto Alegre. Na abertura da 
programação, realizada no auditório da Funda-
ção Pão dos Pobres, o Vigário Episcopal do Povo 
da Rua de São Paulo, Pe Júlio Lancelotti, desta-
cou a responsabilidade de toda a sociedade na 
garantia do atendimento à essa população. Ele 
defendeu a convivência com a população de rua 
para conhecer as suas necessidades e suas po-
tencialidades. “Somente com a convivência con-

Diálogo sobre políticas públicas Manifestação em frente a Prefeitura Municipal
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seguimos aprofundar um amor político, para 
ajudá-los a superar esses problemas”. 

No segundo dia da programação, a popula-
ção em situação de rua cobrou das autoridades 
municipais ações mais efetivas de acolhimento, 
abrigamento, residência e atenção à saúde. No 
dia 18 de agosto, foi realizada a celebração inter
-religiosa na Igreja Nosso Senhor do Bom Fim pe-
las vítimas da COVID-19, com a presença do Gru-
po de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre. O 
Rabino Gueshon Kwasniewski, afirmou que é ne-
cessário garantir os direitos básicos dessa popu-
lação. “Ter teto e comida é direto humano. Não 
se pode admitir que esse direito seja sonegado”. 

No último dia da programação, 19 de agos-
to, aconteceu uma Mostra Artística e Cultural no 
Largo Zumbi dos Palmares. Uma carta de mais de 

40 metros com mensagens e reivindicações foi 
escrita pela população de rua e pelos apoiadores 
de suas iniciativas. Uma caminhada de protesto 
e reivindicação cruzou pelo centro da Capital e 
foi concluída em frente à Prefeitura Municipal 
para apresentar as reivindicações ao município. 

O Coordenador do Coletivo Pop Rua/RS, 
Cícero Almeida, avaliou como extremamente 
positiva toda a atividade. “A rua agradece a Ar-
quidioceses e a Pastoral do Povo da Rua pelo 
apoio às nossas reivindicações”. O Coordena-
dor da Pastoral do Povo da Rua, Elton Bozzet-
to, destacou que as atividades constituíram um 
grito e em apelo pela dignidade das pessoas. 
“Não basta se solidarizar com suas dores, é ne-
cessário uma atitude de compromisso com a 
defesa da vida e dos direitos dessa população”. 

Conferência reivindica programa público 
de superação da fome

“O Rio Grande voltou ao mapa da fome e 
da insegurança alimentar, com 3 milhões de 
gaúchos vivendo com no máximo R$ 500 por 
mês”. A informação é do Presidente do Conse-
lho Estadual de Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável do RS, Juliano de Sá. O dado 
foi divulgado na abertura da 8ª Conferência de 
Soberania e Segurança alimentar, realizada na 
Assembleia Legislativa, no dia 27 de julho. 

Sá qualificou como vergonhosa a situação do 
Brasil, por ter voltado a ocupar o mapa da fome 
no mundo. “Em cada 10 lares, seis vivem algum 
tipo de insegurança alimentar”, apontou. Em seu 
pronunciamento ele lamentou a diminuição na 
produção de alimentos básicos no Estado. Nos 
últimos anos, a área plantada de feijão sofreu 
uma redução de 40% e a produção de leite per-
deu 40 mil produtores. “Estamos virando o esta-
do de uma só cultura. Como consequência, te-
mos a cesta básica mais cara do país”.

O Mensageiro da Caridade participou do 
processo da conferência integrando as ativida-
des nas etapas municipal e estadual, através 
da assistente social Andressa Rech. Ela desta-
cou que a conferência indicou a necessidade 
de medidas urgentes para auxiliar a população 
em situação de vulnerabilidade. Os encami-

nhamentos principais estão na carta aprovada 
pela conferência e encaminhada ao governa-
dor do Estado com a solicitação de medidas 
emergenciais. Uma das decisões importantes 
da Conferência é a retomada do CONSEA Na-
cional, órgão que coordena no país as políticas 
de superação da fome. “Com a reinstalação 
do conselho nacional será possível coordenar 
uma política para todo o país, numa ação par-
cerizada entre governo e sociedade”. Andressa 
destacou que o Mensageiro da Caridade está 
integrado neste rol de instituições, que agre-
gam experiência, estrutura e competência para 
os programas de superação da fome. 

 Evento aconteceu na Assembleia Legislativa
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Mensageiro da Caridade chega ao 
Atendimento 1000

A milésima família atendida em 2022 pelo 
Mensageiro da Caridade é constituída de mi-
grantes vindos da Venezuela. O atendimento 
ocorreu no dia 6 de setembro, a partir de um 
encaminhamento feito pelo CIBAI Migrações. 
O núcleo familiar é formado por oito pessoas 
que vivem na mesma residência alugada no 
bairro Bom Jesus. Segundo a migrante Yurema 
Nohemi Sequera, o grupo está há três meses 
em Porto Alegre e ainda não conseguiram in-
serção no mercado de trabalho. A única renda 
é obtida com o trabalho do filho de 23 anos, 
que trabalha como costureiro. Eles receberam 
guarda-roupa, cama colchão, cômoda, rack, ar-
mário e balcão de pia para equipar a residên-
cia e garantir condições de vida digna para a 
família. 

O serviço social do Mensageiro da Cari-
dade salienta que neste ano o Mensageiro da 
Caridade ampliou o número de atendimentos 
de modo significativo. As estatísticas apontam 
para a ampliação do número de famílias em si-

tuação de miséria no Brasil e no Rio Grande do 
Sul. Esse fenômeno pode ser comprovado pelo 
aumento no número de atendimentos. “Em se-
tembro já atingimos mil atendimentos diretos. 
Isso só é possível pela generosidade de nos-
sos doadores que continuam destinando seus 
bens em desuso para que possamos garantir 
condições de vida digna para essas famílias”. 

Migrante venezuelana recebeu equipamentos 
domésticos

Curso qualifica Coordenadores de projetos
pelo Mensageiro da Caridade. O programa gra-
tuito de formação visa qualificar gestores para 
dirigir projetos de promoção da cidadania e 
atendimento social. 

O Diretor Executivo do Mensageiro da Ca-
ridade, Luís Carlos Campos, afirmou o intuito é 
qualificar o trabalho de ponta, porque é nesse 
espaço que acontece o atendimento direto aos 
beneficiários das políticas sociais. “Precisamos 
aprimorar esse atendimento, porque quem nos 
procura são sujeitos portadores de direitos que 
tem as condições de vida digna negada pela 
falta de atendimento qualificado”. O desenvol-
vimento da atividade contou com instrutores 
qualificados. Todos os palestrantes são pessoas 
envolvidas diretamente na ação e no assessora-
mento às entidades do Terceiro Setor. 

A participante Beatriz Junges afirmou que 
apreciou a oportunidade de participar deste 

Formação beneficiou agentes sociais

Vinte novos coordenadores de projetos 
estão habilitados para atuar em entidades e 
projetos da rede socioassistencial. Eles parti-
ciparam de 12 a 16 de setembro do Curso de 
Coordenadores de Projetos Sociais promovido 
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curso. “A metodologia e abordagem dos temas 
amplia nossos horizontes e vai contribuir de 
forma significativa para o nosso trabalho so-
cial”. Da mesma forma, Ana Iara Deiques da Sil-
va considera altamente positiva a abordagem 

Entidade auxilia mais uma aldeia na 
Região Metropolitana

O Mensageiro da Caridade ampliou o apoio 
às comunidades indígenas na Região Metropo-
litana. A nova aldeia acompanhada, Mbya Gua-
rani Anhetengua, está instalada na Parada 24 
do bairro Lomba do Pinheiro. A atividade rea-
lizada em parceria com a Paróquia Santa Cla-
ra visa acompanhar a comunidade e atender 
às suas necessidades mais urgentes, na área 
da alimentação, agasalhos, equipamentos do-
mésticos para as moradias e repasse de mate-
rial para a produção artesanal.

A equipe da instituição realizou uma visita 
técnica à aldeia para um momento de diálogo 
e identificação das maiores necessidades e foi 
recebida pelo Cacique José Cirilo Pires Morini-
co e outras lideranças que informaram sobre 

Mensageiro da Caridade entregou 
doações aos indígenas

a organização da comunidade e as demandas 
que as famílias têm. No dia 29 de setembro, a 
comunidade recebeu o primeiro carregamen-
to de donativos com roupas , calçados, sofás e 
outros materiais de uso doméstico. 

Artesanato estimula convivência de idosas
e Fortalecimento de Vínculos, que funciona no 
Bairro Glória. Segundo a assistente social, Mar-
ta Bangel, responsável pela coordenação desta 
atividade, o grupo é formado por cinquenta ido-
sas dos bairros Glória, Cruzeiro, Partenon, rece-
bendo também do Lami, Cristal, Santa Teresa e 
Águas Claras, que se transferiram de residência, 
mas mantiveram os vínculos com nosso grupo.

A assistente social salienta que o grupo tem 
encontros semanais, atendendo a determina-
ção da política pública, que define a atenção 
permanente a esse público. Uma das ativida-
des mais apreciadas pelas idosas é a produção 
artesanal, que dinamiza o movimento, a aten-
ção e a produção de peças para utilização do-
méstica e uso pessoal. “O artesanato contribui 
como forma de socialização, atividade motora 
e cognitiva, mas também contribui para poten-
cializar a autoestima, aprimora a concentração 
e exercício intelectual”. 

Atividade promove integração e fortalecimento de vínculos

ofertada aos participantes. Mais de 95% dos 
participantes apontaram como ótima a avalia-
ção da metodologia, da estrutura, da assesso-
ria e da temática abordada.

Segundo dados do último Censo do IBGE, 
residem em Porto Alegre 211 mil idosos. 62,5% 
se declararam responsáveis pela manutenção 
do domicílio. A faixa etária que compreende 
as idades de 60 a 69 é a que concentra o maior 
número de idosos, representando 52,70% da 
população idosa. O Mensageiro da Caridade 
mantém a vários anos o Serviço de Convivência 
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Encontro promove confraternização e 
convivência de idosos

Para comemorar o mês do idoso, o Men-
sageiro da Caridade realizou um evento no dia 
28 de outubro. Foram reunidos no Salão Pa-
norâmico da Paróquia Santo Antônio do Par-
tenon mais de noventa idosos dos três grupos 
de convivência mantidos pela entidade na Vila 
Maria da Conceição, no Bairro Glória e na Vila 
Cruzeiro. Esses grupos realizam encontros se-
manais de convivência e atividades de lazer, 
formação e produção artesanal. 

A tarde de confraternização foi animada 
pelo conjunto musical Professor Tupi. Além 
de apreciar a boa música, os participantes se 
divertiram e dançaram animadamente, numa 
grande demonstração de alegria e vitalidade. 
Os idosos receberam lanche, bolo e refresco, 
além de participarem de brincadeiras e sorteio 
de brinde. O grupo de idosos da Paróquia Nos-
sa Senhora do Trabalho encantou os presentes 
com uma apresentação teatral.

O evento foi prestigiado pelo Diretor Exe-
cutivo do Mensageiro da Caridade, Luís Carlos 

Campos, pelo Pároco da Igreja Santo Antônio 
Frei Luiz Turra e pelo Presidente do Mensageiro 
da Caridade Pe. Flávio Steffen, que apresentou 
uma mensagem de estímulo e espiritualidade 
e concedeu uma bênção a todos os participan-
tes. A Assistente Social do Mensageiro da Cari-
dade, Marta Bangel, afirmou que essa aproxi-
mação e convivência cria vínculos capazes de 
promover a autoestima e o mútuo apoio entre 
os idosos, que os ajuda na superação das di-
ficuldades emocionais e no enfrentamento do 
isolamento e da solidão. 

 Idosos dançaram e se divertiram na confraternização

Projeto garante segurança alimentar para 
famílias da Região Metropolitana

Uma ação cooperativa internacional está 
atuando na superação da fome no RS. O pro-
grama “COVID 19: Apoio Humanitário de En-
frentamento à Fome no Rio Grande do Sul”, é 
desenvolvido pela entidade alemã Adveniat, 
conta com parceria da Caritas/RS e do Men-

sageiro da Caridade. A iniciativa vai investir R$ 
400mil na aquisição de alimentos, orientação 
sobre o direito à segurança alimentar e nutri-
cional e promoção de atividades de produção 
de alimentos sadios.

A ação irá beneficiar famílias das Arqui-

Ação garante acesso ao alimento... ...e orienta sobre direito à alimentação
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dioceses de Porto Alegre e Santa Maria e das 
Dioceses de Bagé, Novo Hamburgo e Vacaria. 
Segundo o Diretor Executivo do Mensageiro 
da Caridade, Luís Carlos Campos, esta coope-
ração resulta do afetamento provocado pela 
COVID que resultou em desemprego, redução 
da renda familiar e desestruturação de ativi-
dades produtiva que garantiam a alimentação 
das famílias. “Serão beneficiadas famílias afe-
tadas pela miséria e pela fome chefiadas por 
mulheres, com crianças e adolescentes, resi-
dentes nas periferias urbanas e áreas rurais 
do RS”. Também estão inseridos no programa 
indígenas, quilombolas, catadores de materiais 
recicláveis e familiares de pessoas privadas de 
liberdade.

Segundo a Assistente Social do Mensagei-
ro da Caridade, Andressa Rech, a entidade vai 
seguir os critérios do projeto e promover um 
diálogo constante com as famílias sobre a ali-
mentação como direito e sobre o conceito de 
que o alimento é algo sagrado, que deve ser 
acessado para garantir a dignidade das pesso-
as. Cada família receberá cestas básicas subs-
tanciais com diversidade de alimentos para 
atender ao critério da segurança alimentar e 
nutricional, sobretudo de crianças e adoles-
centes. “Por isso, fechamos parceria com uma 
cooperativa de agricultores para o fornecimen-
to das cestas básicas, valorizando também a 
produção orgânica e segura dos alimentos que 
serão distribuídos”. 

Entidade qualifica mais um grupo de 
educadores sociais

A rede socioassistencial tem mais 32 edu-
cadores sociais qualificados para os diversos 
serviços ofertados à população em situação de 
vulnerabilidade e risco social. Eles concluíram 
no dia 17 de novembro o Curso de Educador 
Social ofertado gratuitamente pelo Mensageiro 
da Caridade. O programa de formação contou 
com a colaboração de especialistas de diversas 
áreas, professores universitários e profissio-
nais que atuam diretamente da direção e ope-
ração de serviços. 

Durante quatro semanas, os participan-
tes puderam qualificar suas habilidades com 
abordagens relacionadas às competências 
profissionais, mediação e conflitos, técnicas 
de abordagem social, metodologia do traba-
lho social, equipamentos e ação em rede, po-
lítica pública de assistência social, Lei Federal 
13.019, dimensões humanas e ação a para pú-
blicos específicos. Na cerimônia de entrega de 
certificados, diversos participantes destacaram 
a profundidade das abordagens e a conexão 
forte entre a compreensão teórica e aplicabi-
lidade das orientações para os operadores do 
serviço de educador social. 

Uma das mais emocionadas era Patrícia 
Luciana Silva Maria, que destacou a sua pró-
pria evolução na rede de serviço. “Vocês não Grupo que concluiu o programa de formação

têm ideia do significado deste curso para mi-
nha trajetória e meu projeto de vida”. Ela re-
vela que trabalhou em várias entidades assis-
tenciais na área de serviços gerais e limpeza. 
“Para mim é uma superação muito grande, em 
relação ao que eu fazia. Estou realizando um 
sonho. Recolhi muitas experiências e vivências 
no convívio com crianças e adolescentes. Ago-
ra poderei trabalhar como educadora social, 
que é meu grande desejo”. 

Para o ano de 2023, o Mensageiro da Cari-
dade já definiu uma nova plataforma de cursos 
de formação para a rede socioassistencial. Se-
rão oferecidos os cursos de Interpretação de 
Editais e Elaboração de projetos para captação 
e recursos, coordenador de projetos sociais e 
educador social. 
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O cuidado com o meio ambiente e 
com as condições de vida para as 
futuras gerações são elementos in-

tegrantes da essência da vida da instituição. 
Com a coleta, recomposição e reciclagem de 
bens em desuso, o Mensageiro da Caridade 
gera produtos e benefícios para as pessoas e 
para o planeta. O somatório de ações de sus-
tentabilidade ambiental gera dados impressio-
nantes, que apontam para a necessidade de 
cooperação de interesses, conceitos e esforços 
para cuidar da Casa Comum.

VOLUME DE PRODUTOS RECICLADOS PELO 
MENSAGEIRO DA CARIDADE EM 2020:

PAPEL  ........................................110 TONELADAS 
VIDRO  ............................................. 1 TONELADA 
PLÁSTICO  ................................... 20 TONELADAS 
METAIS ....................................... 1,8 TONELADAS 
SUCATAS DE FERRO  .................. 60 TONELADAS 
MADEIRA REUTILIZADA  ..........240 TONELADAS 
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Feira de Antiguidades garante financiamento a 
projetos sociais

Colecionadores, comerciantes e admirado-
res de peças antigas foram recebidos na sede 
do Mensageiro da Caridade em diversos even-
tos, em 2022. Eles participaram das edições da 
Feira de Antiguidades. O evento disponibiliza 
para a comunidade peças raras e peculiares 
recebidas em doação. Os visitantes também 
encontraram móveis raros, equipamentos elé-
tricos e eletrônicos e peças artísticas.

Segundo o Supervisor Administrativo do Men-
sageiro da Caridade, Alcione Peruzzo, esta ativida-
de oferta aos interessados produtos de qualidade 
e muitas peças de valor histórico. “A feira é uma 
oportunidade de arrecadação para que nossos 
projetos de atendimento social possam ter conti-
nuidade”. Além da oportunidade de trabalho para 
jovens e pessoas que estão ingressando no mer-
cado de trabalho, a entidade mantem atendimen-
to a pessoas em situação de vulnerabilidade social 
no Centro Social Madre Madalena, no Centro So-
cial de Cultura e Artes Pe. Irineu Brand e no Centro 
de Convivência Santa Clara.

Peruzzo salienta que mesmo no perío-
do da pandemia, a instituição manteve seus 
projetos sociais com crianças, adolescentes e 
idosos. “Acrescentamos às ações das oficinas 
socioeducativas e de convivência a distribuição 
de alimentos que assegurou condições de vida 
para as famílias”. Ele afirmou que o recurso ge-
rado com a Feira é o suporte fundamental para 
que as crianças recebam educação e os idosos 
acompanhamento e apoio. 

Evento oferta peças raras

Projeto insere terceira idade em ação ambiental
O cuidado com o ambiente de vida não 

está limitado a uma fase da vida. Ela deve ser 
preocupação de todo o ser humano. Um grupo 
de quinze idosas do serviço Convivência Santa 
Clara participaram de uma jornada de forma-
ção sobre sustentabilidade para a Terceira Ida-
de. A atividade foi conduzida pela colaborado-
ra da ONG Parceiros Voluntários, Silvetth dos 
Santos Lima. Ela dialogou com o grupo sobre o 
papel dos idosos na preservação do meio am-
biente e quais os seus direitos

O diálogo foi pautado pela orientação para 
a criar um meio ambiente mais saudável. A 
troca de experiência que aconteceu durante 
a atividade possibilitou aos idosos ampliarem 
seus conhecimentos, dividir vivências, avaliar 
erros e valorizar acertos. Silvett afirmou que o 
aspecto mais importante é levar os idosos a se 
sentirem mais inseridos nas questões ambien-
tais e na sociedade. As idosas demonstraram 

Idosas mostram a produção feita durante oficina

satisfação em cooperar com a continuidade da 
atividade proposta, empenhadas em colocá-la 
em prática no seu cotidiano. Esta proposta de 
educação ambiental visa construir no indiví-
duo e na coletividade a conscientização para a 
adoção de atitudes que valorize a preservação 
do meio ambiente.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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O Mensageiro da Caridade mantém 
uma relação saudável, sólida e co-
operativa com dezenas de institui-

ções públicas e da sociedade civil. Esta postura 
institucional tem o propósito de construir pro-

posições e ações conjuntas, que garantam os 
direitos fundamentais e as condições de vida 
digna para os diferentes públicos atendidos 
pela entidade. 

Secretário Léo Voigt visita o 
Mensageiro da Caridade

Os centros sociais e os projetos com idosos 
mantidos pelo Mensageiro da Caridade na Vila 
Cruzeiro, Vila Maria da Conceição e bairro Gló-
ria têm uma demanda de atendimento sema-
nal de 584 crianças e adolescentes e 165 ido-
sos. Além desses serviços, mensalmente 300 
famílias recebem apoio emergencial, através 
da distribuição de alimentos. 

Os dados foram apresentados ao Secretá-
rio Municipal de Desenvolvimento Social, Léo 
Voigt. A reunião aconteceu na sede da entida-
de. Segundo o Diretor Executivo do Mensagei-
ro da Caridade, Luís Carlos Campos, apenas 
três atividades têm parceria de financiamento 
público com o município. “O restante das ações 
em execução como serviço de convivência, ofi-
cinas socioeducativas e ações de apoio emer-
gencial às famílias são custeados com recursos 
da entidade”. 

O Secretário ficou impressionado com a 

Secretário recebeu informações de atividades 
institucionais

abrangência das ações e dialogou com a enti-
dade sobre as possibilidades de destravar re-
cursos que estão represados nos fundos mu-
nicipais. Voigt também acenou com algumas 
mudanças na política de atendimento social do 
município, promovendo maior atenção a públi-
cos crescentes da assistência social.
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O Mensageiro da Caridade será o repre-
sentante da sociedade civil do Rio Grande do 
Sul no Fórum Nacional de Conselhos e Comitês 
Estaduais de Migração. A eleição ocorreu du-
rante reunião ordinária do COMIRAT-RS, reali-
zada no dia 03 de fevereiro de 2022. Foi eleito 
o jornalista Elton Bozzetto que representa a 
entidade no COMIRAT/RS. A representante do 
Governo do Rio Grande do Sul é a Presidente 
do COMIRAT/RS, Bibiana Waquil Campana.

O Fórum Nacional foi criado a partir da ne-
cessidade de uma instância participativa  que 
conjugue todos os Conselhos e Comitês Esta-
duais existentes no Brasil. Tem como objetivo 
promover o fortalecimento da interlocução 
entre instâncias de participação social para a 
superação de desafios comuns, interlocução 
junto aos órgãos governamentais, proposição 

de políticas públicas e apresentação de boas 
práticas. A iniciativa proposta pelo COMIRAT/
RS tem apoio e chancela do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). 
A reunião inaugural do Fórum aconteceu no 
dia 16 de março de 2022, em Natal/RN.

 Fórum Nacional vai integrar iniciativas 
de apoio aos migrantes

Bozzetto foi eleito para representar a sociedade civil

Seminaristas têm espaços de convivência 
qualificados

Com objetivo de qualificar os espaços de 
formação dos futuros sacerdotes, o Mensa-
geiro da Caridade está ajudando a equipar o 
Seminário São José de Gravataí. A entidade re-
alizou o repasse de três fogões e quadros artís-
ticos para melhorar a ambientação da casa de 
formação. Os equipamentos irão aprimorar a 
estrutura dos espaços de convivência e prepa-
ração de alimentos.

O Assistente do Ensino Médio, Pe. Cirineu 
Furlanetto, saudou a doação do Mensageiro da 
Caridade. “Nossos jovens terão espaços quali-
ficados para que possam se sentir melhor e a 
formação dos seminaristas possa alcançar os 
objetivos de ter pessoas preparadas intelectual 
e humanamente”. Ele destacou a parceria per-
manente entre o Seminário São José e o Men-

Pe. Cirineu recebeu as doações no Mensageiro da 
Caridade

sageiro da Caridade, como uma expressão de 
comunhão e unidade eclesial das instituições. 
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Uma manifestação de carinho, reconheci-
mento 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 ser-
viço 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 institu-
cional, com suas capacidades, competências 
e habilidades profissionais. Ele destacou a ri-
queza de contribuições que cada uma oferece 
com seu perfil pessoal para a plena execução 
dos planos institucionais e na missão maior da 
entidade que é cuidar da vida das pessoas. Ao 
final da confraternização, cada uma recebeu 

um presente personalizado identificando a sua 
participação na vida e no trabalho do Mensa-
geiro da Caridade.

Entidade celebra o Dia Internacional da Mulher

Atividade aconteceu no Salão de Eventos da entidade

Parceria promove acesso à leitura
O Mensageiro da Caridade e a Escola Nossa 

Senhora do Brasil promoveram parceria para 
estimular a aproximação da comunidade com 
a literatura e o conhecimento. A iniciativa tem 
apoio da Associação de Pais e Mestres da esco-
la. Uma geladeira em desuso, repassada pelo 
Mensageiro da caridade, deu nome de GELO-
TECA ao projeto. O lançamento da iniciativa foi 
realizado no dia 9 de abril, durante encontro 
dos ax-alunos da Escola.

A Diretora da escola, Fabrisa Andara, des-
taca que a idéia consiste em realizar trocas 
permanentes de livros entre estudantes, co-
munidade escolar e a população do bairro, 
sem a necessidade de se cadastrar previamen-
te e sem reposição imediata. “As doações são 
sempre bem-vindas, bem como, as retiradas 
de títulos. Queremos expressar nossa gratidão 
pelo empenho e dedicação do Mensageiro da 
Caridade em viabilizar o projeto”. A entidade 

foi representada na solenidade pelo Diretor 
Executivo, Luís Carlos Campos e pelo Supervi-
sor Administrativo, Alcione Peruzzo. Campos 
manifestou o apreço pela iniciativa e disposi-
ção de ampliar as parcerias com instituições de 
ensino. 

Solenidade de inauguração do projeto
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A Escola São Francisco Menino Deus e o 
Mensageiro da Caridade promoveram uma 
parceria para fortalecer o espírito de pascal. 
No dia 11 de abril, a Banda do Centro Social 
Padre Irineu participou de uma apresentação 
na escola, quando a unidade de ensino repas-
sou para a entidade as cestas de páscoa. Os 
kits cheios de doces e chocolates viabilizaram 
a Festa de Páscoa para crianças, adolescentes 
e idosos do Centro Social. 

A Escola São Francisco Menino Deus rea-
lizou a arrecadação entre os alunos do 1º ao 
9º ano com uma campanha de sensibilização 
dos alunos e das famílias. O Diretor Pedagógi-
co do Colégio Menino Deus, Cristiano de Souza 
Hordejuk, destacou a importância desta ação 
solidária e educativa. “Esta iniciativa ajudou a 
nossa instituição a possibilitar ao aluno com-
preender a cidadania como participação so-
cial por meio da organização desta campanha, 

para ajudar as crianças e adolescentes mais ca-
rentes. Temos certeza que as crianças, os ado-
lescentes e os idosos terão uma páscoa com 
mais dignidade”. O Diretor Luís Carlos Campos 
manifestou a gratidão pela parceria e a mobili-
zação da escola para que as pessoas beneficia-
das pelo trabalho do Mensageiro da Caridade 
possam ter uma páscoa com alegria.

Parceria mobiliza escola em campanha de 
solidariedade

Direção do Mensageiro da Caridade recebe as doações

Mensageiro da Caridade adota orientações 
sobre LGPD

O Mensageiro da Caridade está alinhan-
do a sua gestão para observar a Lei Geral de 
Proteção de Dados(LGPD). A direção executiva 
e os responsáveis pelos diversos setores da 
instituição participaram no dia 25 de maio de 
uma palestra com o advogado do SENALBA/RS, 
Eduardo Bueno, sobre as determinações na Lei 
Federal 13.709, que trata da proteção de dados 
pessoais. 

O especialista afirmou que esta legislação 
foi aprovada para evitar os abusos contra a 
divulgação de dados pessoais que foi poten-
cializada pelos avanços tecnológicos. “É uma 
lei que vem para punir. Sua finalidade é prote-
ger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento de per-
sonalidade de pessoa natural. Os dados são 
projeções de personalidade e seu tratamento 
pode ser ofendido com a coleta, divulgação, in-

clusão em banco de dados e envio de mensa-
gens sem a devida autorização”.

Bueno recomendou que as Organizações 
da Sociedade Civil tomem as medidas previstas 
na legislação como a Política de Privacidade, a 
anuência na coleta de dados cadastrais e o cui-
dado na transmissão de informações.  

Dr. Eduardo Bueno detalhou aspectos da legislação
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O advogado informou que existem cerca 
de 600 ações tramitando na justiça brasileira 
cobrando indenização pelo uso indevido de 
dados pessoais. Por isso, sugere que sempre 

é importante deixar claro a “ finalidade para 
a qual o dado coletado das pessoas será utili-
zado, inclusive nos eventos promovidos pelas 
entidades”.

Campanha escolar repassa agasalhos para o 
Mensageiro da Caridade

Com objetivo de promover a solidariedade 
na comunidade educacional, a Escola Estadual 
Olegário Mariano realizou uma campanha de 
arrecadação de roupas e agasalhos de inver-
no. O material foi destinado ao Mensageiro 
da Caridade. A iniciativa envolveu 120 alunos 
de várias séries do ensino fundamental. Se-
gundo a Coordenadora da Campanha, Profa. 
Elizabeth Cabelleira Sica, a atividade visa o de-
senvolvimento de aspectos pedagógicos e mo-
tivacionais, mas também fortalecer os valores 
humanos. “O envolvimento dos alunos preten-
de estimular a solidariedade e a empatia, para 
que os estudantes percebam a necessidade 
das pessoas em situação de vulnerabilidade e 
transformem essa compreensão em atitudes”.

A Assistente Social do Mensageiro da Cari-
dade, Marta Bangel, destaca que essas ações 
são fundamentais no fortalecimento da rede 
socioassistencial. “Termos escolas e outras 
entidades como parceiras é a garantia de um 
suporte no atendimento aos direitos básicos 
das pessoas em situação de vulnerabilidade 
social”. Parte das peças recebidas já foi desti-
nada à população de situação de rua atendida 

na sede do Mensageiro da Caridade, no perío-
do de inverno. 

CONTINUIDADE – A cooperação entre o 
Mensageiro da Caridade e a Escola Olegário 
Mariano teve continuidade. No dia 5 de agos-
to, aconteceu mais uma ação conjunta. O Men-
sageiro da Caridade entregou à escola várias 
caixas com exemplares de literatura infantil, 
que serão disponibilizados para a comunidade 
educativa. O material foi disponibilizado na ge-
loteca instalada no colégio. 

Ação envolveu alunos e professores

Entidade participa da programação da 
Semana do Migrante

O Mensageiro da Caridade participou das 
atividades da Semana do Migrante no Rio 
Grande do Sul. A entidade apoiou a distribui-
ção do texto-base, cartaz e roteiro de celebra-
ção às paróquias, comunidades e entidades. 
Esses materiais foram elaborados pela Pasto-
ral do Migrante. No dia 14 de junho, a entidade 
participou de um diálogo na Catedral Metropo-

litana sobre a abordagem e o atendimento aos 
migrantes que estão vivendo em situação de 
rua, na Capital. 

 No dia 20, foi realizado um seminário so-
bre políticas públicas de atendimento ao mi-
grante realizado na Assembleia Legislativa. O 
representante do Mensageiro da Caridade no 
COMIRAT/RS, Elton Bozzetto, mediou um de-
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bate com representante dos municípios de Es-
teio, Venâncio Aires, Caxias do Sul, Rio Grande, 
São Leopoldo e Porto Alegre sobre a execução 
das políticas de acolhimento e integração dos 
migrantes nessas cidades. 

No dia 24 de junho, foi realizada a apre-
sentação da Política Pública Estadual de aten-
dimento ao migrante, que estabelece as ações 
do estado e indica a instalação de ouvidoria 
para os migrantes e a criação do Conselho 
Estadual de Migração e Refúgio. Uma das me-
didas importantes adotadas pelo Mensageiro 
da Caridade é o apoio na estruturação da vida 
das famílias migrantes. A entidade atua na su-
peração dos problemas sociais e no apoio às 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Atividade realizada na Assembleia Legislativa

Os migrantes estão entre as pessoas mais vul-
neráveis neste período da história.  

Ação do SICREDI beneficia comunidades 
vulneráveis

O Mensageiro da Caridade foi beneficiado 
com o resultado da campanha “Caminhão Coo-
perativo”, promovida pela cooperativa SICREDI 
União Metropolitana. A iniciativa foi realizada 
com a cooperação e a solidariedade de mais de 
500 voluntários e 150 parceiros. A campanha 
recolheu alimentos levados até as agências ou 
adquiridos com recursos doados por clientes 
e apoiadores. Em 2022, foram arrecadadas 35 
toneladas de alimentos não perecíveis, entre-
gues a entidades assistenciais dos nove muni-
cípios da área de atuação da Cooperativa. 

 O repasse ao Mensageiro da Caridade foi 
realizado pela Agência Carlos Gomes. Segundo 
a Embaixadora da Campanha, Rochelle Rosa, 
a ação é realizada todos os anos para come-
morar o Dia Mundial do Cooperativismo (2 de 
julho). Para o Mensageiro da Caridade foram 
destinados 1.890 quilos de alimentos não pere-
cíveis. O repasse do produto foi realizado pelos 
empregados da cooperativa no dia 2 de julho 
de 2022, na sede da entidade. O Diretor Exe-
cutivo do Mensageiro da Caridade, Luís Carlos 
Campos, afirmou que ações solidárias como a 
promovida pela Agência SICREDI Carlos Gomes 
são uma expressão de humanidade, que reve-

lam a sensibilidade e o cuidado das pessoas 
que se encontram em situação de vulnerabi-
lidade, particularmente aquelas afetadas pela 
pandemia. 

ENTREGA - A população da Ilha Grande 
dos Marinheiros foi beneficiada com o repasse 
de alimentos e cobertores. A entrega feita pelo 
Mensageiro da Caridade no dia 15 de julho be-
neficiou 150 famílias. A entrega foi organizada 
pelo Pe. Rudimal Dall Asta, responsável pelos 
serviços da Igreja Católica na Região das Ilhas 
do Guaíba. 

 Equipe do banco cooperativo fez a entrega das doações
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O Mensageiro da Caridade oportunizou 
aos seus funcionários uma atividade de forma-
ção sobre as relações trabalhistas. No dia 7 de 
julho, aconteceu uma rodada de diálogo com 
os dirigentes do SENALBA/RS. Os empregados 
receberam informações sobre a importância 
da negociação coletiva e da existência do sindi-
cato como organização de defesa dos direitos 
do trabalhador. 

O Presidente do SENALBA/RS, Elton Boz-
zetto, destacou que desde 1994, com a implan-
tação do Plano Real, o governo não interfere 
mais nas políticas salariais das categorias pro-
fissionais que possuem representação sindical. 
“Não existe mais lei que obrigue as empresas 
a reajustarem anualmente os salários. As con-
venções coletivas ou acordos coletivos tem 
força de lei. Somente elas asseguram avanços 
que garantam a melhoria das condições de 

vida dos trabalhadores”. Os empregados do 
Mensageiro da Caridade também receberam 
informações sobre os serviços médicos, odon-
tológicos e de assistência jurídica que o SENAL-
BA/RS disponibiliza aos seus associados. 

Empregados dialogam sobre relações 
trabalhistas

Encontro realizado no auditório do 
Mensageiro da Caridade

Mensageiro da Caridade homenageia 
o dom da paternidade

Ser pai significa gerar para uma vida reali-
zadora, com relação amorosa, amiga, compre-
ensiva e terna. É ter a capacidade de promover 
a vida humana transmitida e cuidada. É pro-
mover uma relação amorosa num exercício de 
diálogo, compreensão e aceitação de um pro-
jeto de doação a existência humana. 

Para celebrar o Dia dos Pais, o Mensageiro 
da Caridade realizou uma ação especial em ho-
menagem aos pais que trabalham na institui-
ção. O Diretor Executivo, Luís Carlos Campos, 
destacou a importância da vocação da paterni-
dade. “Admiramos aqueles que assumem com 
responsabilidade a missão de proteger, orien-
tar e cuidar. A presença educadora é a gran-
de contribuição que os pais dão como futuro 
da humanidade”. Os pais foram presenteados 

com uma singela lembrança, para destacar a 
forma carinhosa de agradecer a sua dedicação 
aos filhos. 

Pais foram agraciados com presente
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Encontro Interregional reforça unidade
na ação da Cáritas

“Tá com fome e frio? Tem que dar o cober-
tor, mas não só dar o cobertor, é necessário 
perguntar por que não tem cobertor. Tem que 
socorrer, mas a Cáritas é mais do que isso. É 
perguntar por que está acontecendo, quem 
não está fazendo a lição de casa?”. A afirmação 
é de Dom Guilherme Werland, Bispo de Lages/
SC. Ele falou na abertura do Encontro Interre-
gional Sul da Cáritas, na cidade catarinense. O 
evento reuniu dirigentes da entidade da Re-
gião Sul, nos dias 17 a 19 de agosto.

O encontro teve como tema “O pão nos-
so de cada dia”. Durante o evento, os partici-
pantes realizaram o monitoramento do Plano 
2022, para identificar os avanços alcançados 
e os itens que ainda precisam de maior aten-
ção no diversos projetos da entidade. O Dire-
tor Executivo do Mensageiro da Caridade, Luís 
Carlos Campos, afirmou que nas diferentes 
realidades da região, a entidade continua fiel 
a sua missão de promover a defesa da vida e 

atender aos direitos fundamentais das pesso-
as em situação de vulnerabilidade social.

Ele acrescentou que o Mensageiro da Cari-
dade está alinhado com as ações definidas no 
plano anual da instituição, atuando em ações 
diretas de atendimento social, promovendo a 
incidência política e empenhado na proposição 
e defesa de políticas públicas, que assegurem a 
dignidade das pessoas. 

Reunião aconteceu em Lages/SC

Cáritas Brasileira presta reconhecimento 
aos voluntários

A Cáritas Brasileira é composta por 187 or-
ganizações membros que integra mais de cin-
co mil voluntários com dedicação diária a um 
serviço humanitário. Essa grande rede cele-
brou no dia 21 a 28 de agosto, em todo o Brasil 
a Semana do Voluntariado. A programação fez 
referência a uma atuação inspirada no evange-
lho e na defesa da vida. Segundo a Comissão 
do Voluntariado da entidade, os voluntários 
são participantes ativos na construção solidá-
ria da sociedade do Bem Viver, junto com as 
pessoas em situação de vulnerabilidade e ex-
clusão social.

O Diretor Executivo do Mensageiro da Ca-
ridade, Luís Carlos Campos, destacou a impor-
tância vital dos voluntários na grande rede da 
ação social na Arquidiocese de Porto Alegre. 
“São mais de 3,5 mil pessoas que se dedicam 
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a cuidar e atender as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. Os voluntários são as 
mãos que sustentam e protegem as ações cari-

tativas e garantem a continuidade do trabalho 
de base, porque são mãos que amparam e cui-
dam da vida”. 

Entidade promove integração de voluntários
No dia 30 de setembro, o Centro Social Pe. 

Irineu Brand reuniu o seu quadro de voluntá-
rios que atuam em projetos de atendimento a 
crianças, adolescentes e idosos. Foi realizado 
um momento de diálogo sobre a opção pelo 
voluntariado e transmitidas orientações sobre 
a conduta pessoal no interior da Instituição. 
Participaram, além dos voluntários e colabora-
dores, o Presidente do Mensageiro da Carida-
de, Pe. Flávio Steffen, que ressaltou a impor-
tância do trabalho fundamentado no amor, e 
o Diretor Executivo da instituição Luís Carlos 
Campos.  

Campos afirmou que a entidade sente-se 
honrada em contar com voluntários que agre-
gam competências pessoais e profissionais 
para a realização de um trabalho qualificado. 

Direção repassou orientações aos voluntários

“O trabalho do voluntário complementa a ação 
dos demais profissionais da instituição, sem a 
intenção de substituí-los. O voluntário trans-
mite ao usuário uma mensagem de conforto, 
otimismo e esperança”.

Seminário comemora 10 anos do 
Fórum de Mobilidade Humana

Cinquenta mil migrantes, incluindo crian-
ças, desapareceram entre julho de 2020 e 
dezembro de 2021, enquanto transitavam de 
seu país de origem ao seu destino. Os dados 
foram citados pela Diretora do Centro Scala-
briniano de Estudos Migratórios, Ir. Maria do 
Carmo Gonçalves. “Essas mortes representam 
a complexidade do fenômeno migratório e um 
apelo aos governantes e a humanidade, para a 
situação de risco para as pessoas que buscam 
a sobrevivência em outros países”.

A manifestação ocorreu na abertura do X 
Seminário Estadual de Migrações realizado de 
forma híbrida com a participação de autorida-
des migratórias, representantes de entidades 
da sociedade civil, dirigentes de órgãos públi-
cos e organizações internacionais para deba-
ter os desafios atuais da realidade migratória. 
O evento também comemorou os 10 Anos de 
criação do Fórum Permanente de Mobilidade 

Humana que se tornou uma referência na arti-
culação das entidades da sociedade civil para a 
proposição e defesa de políticas públicas para 
a garantia de acolhimento, cuidado, proteção 
e integração dos migrantes na sociedade gaú-
cha. 

O responsável pelo cuidado pastoral dos 
migrantes brasileiros no exterior, Dom Adilson 
Pedro Busin, afirmou que mais de três milhões 

Evento híbrido debateu desafios da migração atual
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de brasileiros migraram para outros países 
nos últimos anos. Ele destacou que os mes-
mos problemas que os migrantes enfrentam 
no Brasil como dificuldade para acesso a docu-
mentação e inserção no mercado de trabalho 
são enfrentados pelos brasileiros que buscam 
a sobrevivência em outros países. 

O Representante do Mensageiro da Cari-
dade na coordenação do Fórum de Mobilidade 
Humana, Elton Bozzetto, defendeu medidas 
objetivas para assegurar o direito dos migran-

tes. “É fundamental romper a fragmentação 
das ações das entidades da sociedade civil e 
fortalecer os processos de cooperação para o 
atendimento e inserção dos migrantes em nos-
sas comunidades”.  Bozzetto também sugeriu 
a formação de redes locais e políticas munici-
pais para assegurar o acolhimento, assistência 
e proteção aos migrantes. O Fórum publicará 
em dezembro a carta com as principais conclu-
sões e propostas resultantes dos debates rea-
lizados.

Arquidiocese celebra o Dia Mundial do Pobre
Com intuito de atender a convocação do 

Papa Francisco, a Arquidiocese de Porto Ale-
gre realizou no dia 13 de novembro a celebra-
ção do Dia Mundial do Pobre. A atividade foi 
realizada na Catedral Metropolitana. Antes da 
Santa Missa, aconteceu uma exposição de ati-
vidades e projetos sociais desenvolvidos nas 
paróquias, comunidades e organizações cató-
licas que atuam na assistência social. O Men-
sageiro da Caridade contribuiu ativamente na 
organização e realização do evento religioso-
cultural, promovido pela Dimensão de Justiça 
Caridade e Paz da Arquidiocese.

A riqueza e a diversidade do trabalho social 
foram mostradas no átrio da Catedral com a 
recepção feita pelos integrantes da Orquestra 
PROJARI Guaíba, projeto social das Irmãs de 
São José. Os adolescentes executaram músicas 
clássicas ao som dos violinos. Diversos gru-
pos trouxeram para a exposição a produção 
artesanal e as diversas ações de atendimento 
à população em situação de vulnerabilidade 
social. Na Santa Missa, o bispo referencial da 
Caridade na Arquidiocese, Dom Adilson Pedro 
Busin, afirmou que estão crescendo diferentes 
formas de pobreza e a solidariedade é o único 
caminho para superá-las. 

Ele afirmou que o mundo tem hoje 1 bilhão 
de pobres famintos que exigem atitudes ur-
gentes. “Não basta a palavra de defesa dos di-
reitos, é necessário praticá-la”. Para os agentes 
e lideranças de toda a arquidiocese que parti-
ciparam da celebração, Dom Adilson afirmou 
que o corpo sofrido dos pobres é o altar da fra-

Celebração na Catedral Metropolitana...

...foi seguida de atividade cultural

ternidade e pediu a renovação de compromis-
so com a solidariedade, a acolhida e o cuidado 
dos pobres. No final da missa aconteceu o en-
vio dos Pequenos Reis Magos, projeto integra-
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do por crianças e adolescentes da iniciação à 
vida cristã que promovem a solidariedade com 
crianças de países pobres.

Após a missa, ocorreu uma grande confra-
ternização no Salão de Eventos da Catedral, 
que reuniu agentes da caridade e a população 

beneficiada pelo trabalho da Igreja. Foi servido 
um lanche preparado pela equipe da caridade 
da Paróquia São Jorge. Diversas apresentações 
culturais, entre elas a dança de duas surdas 
venezuelanas e a Orquestra Jovem do RS abri-
lhantaram a celebração. 

Mensageiro da Caridade fará lançamento da 
Campanha da Fraternidade/23

A Dimensão de Justiça, Caridade e Paz da 
Arquidiocese de Porto Alegre vai intensificar a 
preparação e estimular a realização da Campa-
nha da Fraternidade de 2023 em todas as pa-
róquias, comunidades, organizações católicas 
e espaços eclesiais. A campanha nacional tem 
como tema “Fraternidade e Fome”, cujo obje-
tivo é despertar a solidariedade nos fiéis e na 
sociedade em relação a um problema concreto 
que envolve a sociedade brasileira.

O Mensageiro da Caridade que integra esta 
dimensão da vida da Igreja participou no dia 
18 de novembro da reunião realizada no Cen-
tro Administrativo da Arquidiocese. Durante a 
atividade foi definido que a entidade vai sediar 
o lançamento da Campanha da Fraternidade 
no dia 22 de fevereiro de 2023 com um evento 
para conhecimento das orientações as propos-
tas para a ação eclesial. O Coordenador da Di-
mensão da Caridade, Elton Bozzetto, destacou 
que é missão de toda a Igreja cuidar da vida, 
ajudando as pessoas em situação de vulnera-
bilidade a superar essa dramática situação que 
afeta 33 milhões de brasileiros.

TEMAS – Outras definições foram tomadas 
para a ação da Dimensão da Caridade no ano 

 Dimensão da Caridade definiu ações para 2023

de 2023. Entre elas a celebração da Semana do 
Migrante, a reedição do Dia Mundial do Pobre, 
o reforço às iniciativas das pastorais sociais, or-
ganizar a gestão da caridade, a formação para 
a incidência dos católicos nas políticas públicas 
e ampliar a presença da Igreja nos conselhos 
gestores das políticas sociais. No próximo ano, 
as reuniões ordinárias da Dimensão da Cari-
dade serão nos seguintes dias e meses: 17 de 
Março, 19 de Maio, 21 de Julho, 15 de setem-
bro, 20 de outubro e 17 de novembro.
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