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FórumLegislação
debate interação
nasadequação
políticas públicas
exige

da ação desenvolvimento
do SAS social. Convocada pelo Arce-

As recentes definições no quadro legal está
provocando uma série de adequações no plano de
ação do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre. Uma série de novas iniciativas serão adotadas para atender às determinações
da legislação que rege as instituições de assistência
social.
Conforme a Superintendente Adjunta, Rosane
Pessotto,
apesardedas
novas exigências,
o SAS manComissão
Solidariedade
organiza o Fórum
terá os seus programas tradicionais relacionados
às instituições
e comaoArquidiocese
serviço da caridade
nasAlecoNo ano de 2010,
de Porto
munidades.
O
plano,
no
entanto,
será
focado
em
gre comemorou seu centenário de instalação. O
serviços,deatividades
e programas
na
evento
maior repercussão
na enquadrados
sociedade gaúnova
tipificação
legal.
O
serviço
de
atendimento
cha foi a Expofeira dos Cem Anos de Solidarieserá mantido
e reforçado
com o da
assessoramento
dade
promovida
pela Comissão
Solidariedaaos
grupos
e
equipes
que
atuam
no
serviço
à code. Como a promoção humana é uma
dimensão
munidade
carente.
da vida da Igreja, que requer um planejamento
Para atender
a esse enquadramento,
a própria
constante
a atualização
das ações, a Comissão
da
estrutura
de
seu
edifício-sede
está
sendo
Solidariedade mantém a sua atividade. adequada. A
Foi
criada uma
área de
utilização
multiprofisrealização
daquele
evento
suscitou
muitas
sional
para
atendimento
de
crianças
e
adolescentes
interrogações sobre a gestão dos empreendiem situação
de vulnerabilidade
“Os ajustes
mentos
da ação
social católica, asocial.
qualificação
dos

agentes e beneficiários, a interação no campo das
políticas públicas e a participação nos conselhos
e demais instâncias decisórias dos programas de

bispo, Dom Dadeus Grings, a comissão integrada por diáconos e leigos vai realizar um Fórum
Arquidiocesano sobre Políticas Públicas. A atividade será desenvolvida no Auditório Dante
Barone, na Assembleia Legislativa, no dia 25 de
Outubro de 2011, a partir das 8h30min.
A iniciativa pretende estimular a interação
da Igreja com a gestão e implementação das políticas públicas; orientar o reposicionamento em
âmbito público da ação social da Igreja para a
certificação da atividade de assistência social;
potencializar a integração da Igreja com o poder
público na execução das políticas sociais.
O Fórum vai promover espaços de diálogo
com
o de
poder
público
e a sociedade
civil para
Espaço de
multiuso atende
atende crianças
crianças na
na sede
sede da
da instituição
instituição
Espaço
multiuso
fortalecer a relação com as diversas instâncias e
são necessários
que no
o SAS
seja fiel
a sua
misinstituições
quepara
atuam
campo
social.
Serão
são
de
realizar
a
promoção
humana,
a
partir
do
convidados prefeitos, parlamentares, autoridaatendimento
das
pessoas
em
situação
de
maior
des municipais e dirigentes de organizações do
necessidade.
Queremos
promover
a cidadania, os
Terceiro
Setor
para debater
o relacionamento
direitos
sociais
e
a
dignidade
das
pessoas
carentes,
entre os seus programas de ação e o acesso,
a
em
conformidade
com
a
legislação
e
a
gestão
da
gestão e a implementação das políticas públicas.
assistência
Além desocial”.
integrar a Comissão, a Cáritas Arquidiocesana está oferecendo a estrutura para
preparação desta atividade e suporte para o trabalho da Comissão.

Instituição recupera oficinas atingidas
Farmácia
porcomunitária
incêndio atende mais de

O Mensageiro da Caridade está retomando a
normalidade do trabalho em sua oficina de eletrodomésticos. Esta área do edifício-sede da instituição foi duramente atingida por um incêndio no final de dezembro. Toda a estrutura de trabalho, que
inclui as áreas de conserto de máquinas de lavar,
fogões, computadores e outros equipamentos foi
destruída pelo fogo.
O Superintendente-Executivo do
Mensageiro da Caridade, Diác. Ivo
mais de três mil itens
Guizzardi,Farmácia
disse distribui
que apesar
de todasSomente
as cautelas
e
medidas
de
proteção
no mês de junho de 2011, a Farmáadotadas,
os incidentes
são imprevisícia
Privativa
da Comunidade
Carente distribuiu
veis.
“Tivemos
grandes
danos
e prejuR$ 89,5 mil reais de medicamentos
para a popuízos
para
o
trabalho
de
formação
dos
lação carente. Em junho, foram atendidas
1.104
adolescentes
e jovens
trabalham
pessoas.
Fundada
no que
dia 18
de Novembro de
diariamente
nas está
oficinas,
mas nas
graças
1994,
a farmácia
instalada
dependências
a
qualidade
da
gestão
e
agilidade
do do Rosácedidas pela Igreja de Nossa Senhora
setor
administrativo,
em
menos
de
três
rio, no Centro da Capital. Para sua instalação, foi
meses da aocorrência
tudo da
voltou
a fundecisiva
contribuição
Cáritas
Arquidiocecionar
com
normalidade”.
sana que fez a doação de móveis, prateleiras e
Guizzardi
salienta utilizados
que as oficinas
outros
equipamentos
na execução do
do
Mensageiro
da
Caridade
represenserviço.
tamAofarmácia
motor que
movesomente
todo o sistema
opera
com medicamenoperacional
da
instituição.
isso, “ao
tos doados. O material é Por
recebido
de consultó-

rios médicos, farmácias, laboratórios, do Gabi-

mil pessoas por mês

período de recuperação das oficinas foi outro momento de desafio”, semelhante ao vivido em 2004,
quando um outro incêndio de proporções maiores
consumiu
um grande
depósito
que existia no
nete do vereador
Nedel
e do Mensageiro
damesCamo
localAtualmente,
do atual edifício.
Com atrabalha
recuperação
da
ridade.
a unidade
com 3,5
área
cerca
de a80doação
adolescentes
e jovens pumil afetada,
itens. Em
2010,
de medicamentos
deram
retomar
normalmente
o trabalho
totalizou
um valor
de R$ 798
mil reais.naOoficinafarma-escola
MensageiroElio
da Caridade.
cêuticodovoluntário,
Nepomuceno Andrade, explica que para ser doado, o medicamento
passe por uma triagem rigorosa, com orientação
técnica, para verificar prazo de validade e estado de conservação. “Todo o produto que não
obedece às normas sanitárias é separado e repassado mensalmente a uma empresa especializada, que faz o descarte”.
A iniciativa opera com a participação de trinta voluntários que realizam todos os serviço de
seleção, conferência e atendimento. O Pároco da
Igreja do Rosário, Pe. Irineu Brand, disse que a
comunidade criou uma consciência de apoio à
iniciativa e de que esse é um trabalho social que
precisa ser feito. Ele destaca, no entanto, que
essa atividade não se restringe ao povo da paróquia, porque a maioria dos voluntários vem de
Oficina tem
tem aa estrutura
estrutura recuperada
Oficina
outros bairros da cidade.
“Esse
é umrecuperada
trabalho
da cidade de Porto Alegre. A paróquia oferece

www.mensageirodacaridade.com.br

SAS
apoia ações para
Mensageiro
da
certificação
de
Caridade
Assistência apóia
Social
Missa na TV

O Secretariado de Ação Social da Arquidiocese
de Porto Alegre-SAS
está
a
O Secretariado
de Ação Social
da integrado
Arquidiocediversas
iniciativas
de análise
e promoção
de
se
de Porto
Alegre(SAS)
desenvolve
sua atuação
acesso
às políticas
públicas
área da assisem
profunda
sintonia
com asna
orientações
e optência
dasPor
atividades
é a que
trata
ções
dasocial.
Igreja Uma
Católica.
isso, auxilia
de modo
do enquadramento
da ação
das organizações
decisivo
muitas iniciativas
eclesiais.
Uma delas é
nos aspectos
requeacatólicas
evangelização
através que
dos estão
meios sendo
de comunicaridosNeste
pelossentido,
órgãos governamentais.
ção.
apóia desde o início a transUmadadessas
iniciativas
o Grupo
de Esmissão
Santa Missa
diáriaépela
TV Urbana.
A
tudos da Arquidiocese
tratando
do
celebração
é transmitida aque
cadaestá
dia de
uma parócredenciamento
para
a filantropia.
emquia
diferente pelo
Canal
55 UHF, emOutro
TV aberta,
preendimento
com
a
participação
da
Cáritas
e Canal 11 da Net de Porto Alegre.
Arquidiocesana
foi o Fórum do
dasSAS,
Diaconias,
O Superintendente-Executivo
Diác. Ivo
no
qual
a
instituição
mantém
presença
e forte
Guizzardi, destaca que esta iniciativa é orientada
relacionamento.
O
Superintendente
da
Cáripelo Arcebispo Dom Dadeus Grings e, por consetas
Arquidiocesana-SAS,
Diác.
Ivo
Guizzardi,
quencia, tem aprovação eclesiástica. “É necessário
dissea dimensão
que a entidade
tem preocupação
e inteque
da fé também
esteja presente
nas
resse
no
tema,
porque
a
filantropia
representa
programações dos veículos de comunicação, com
possibilidade
ampliar eo eventos
investimento
de
aa transmissão
de de
celebrações
religiosos,
recursos
pela
Igreja
na
área
social.
Ele
recorda
para que os telespectadores possam viver a sua reque “a verba
das políticas
e da filanligiosidade
e reafirmar
as suaspúblicas
convicções”.
tropia
representa
um
recurso
repassado
Como contrapartida, a entidade veiculapelo
coEstado
que as organizações
têm a
merciais,e chamadas
e anúncios católicas
do Mensageiro
responsabilidade
de contrapartida
realizar uma ao
aplicação
da
Caridade. “É uma
investicorreta,
obedecendo
a
legislação,
e
utilizá-lo
mento do apoio a esta programação, que
ajuda
para maximizar
o benefício
aadequadamente
sensibilizar a comunidade
para a prática
da sopara a população
carente”.
lidariedade”.
A missa
é transmitida às 18 horas.
Guizzardi reforça que esta integração das
diversas instâncias eclesiais é importante para
fortalecer a ação conjunta e promover uma
harmonização das iniciativas no campo social.

Assistente Eclesiástico
celebra 40 anos
o espaço e auxilia para que essa ação se viabilize. É de
uma atividade
nossa ação social, mas o
vida dasacerdotal

benefício se estende a toda a cidade e aos municípios
Regiãogêmeos,
Metropolitana”.
Osda
irmãos
padres Romeo e Remi
Brand
salienta
que os critérios
para
realizar o
Maldaner, comemoraram
no dia 27
de Fevereiro
atendimento
são
a
apresentação
da
receita
40 anos de sacerdócio. A celebração de açãoméde
dica
e ofoi
atendimento
feito pelo
Sisgraças
realizada namédico
capela ser
Imaculado
Coratema
Único
é uma garantia
de
ção de
MariadedeSaúde.
Pinhal “Esta
Alto, município
de Nova
que
estamos
beneficiando
à
população,
princiPetrópolis. A missa foi presidida pelo arcebispo
palmente
a carente”.
Ele explica
queToda
o volume
metropolitano,
Dom Dadeus
Grings.
a cedo
atendimento
representa
uma
chamada
de
lebração foi motivada pelo texto da carta de São
atenção
ao
poder
público
que
é
quem
deveria
Paulo aos Romanos 12,12: “Alegres na esperanfazer
o atendimento
integral
da saúde
a poça, pacientes
na tribulação
e alegres
napara
oração”.
pulação
carente.
Eles foram ordenados sacerdotes no dia 16
destaca
que por
o atendimento
ser
deEle
Janeiro
de 1971,
Dom Vicentepoderia
Scherer, na
ampliado,
mas
faltam
farmacêuticos
voluntácomunidade de Pinhal Alto. “Revivemos aquele
rios
para acompanhar
a distribuição
dos medimomento
de alegria e profundo
significado
para
camentos.
Em
razão
dessa
limitação,
a
farmácia
nossa comunidade de origem”, disse Pe.Romeo.
está
aberta para
expediente
e atendiEle afirmou
que este
momentoexterno
foi de festa
para
mento
ao
público
nas
quartas
e
quintas-feiras
a comunidade e para a família. Estiveram predas
9h às
sentes
os11h30min.
irmãos, cunhados, sobrinhos, já que a
família, hoje, é integrada por 72 pessoas.
Desde março de 1995, Pe. Romeo desempenha a função de Assistente Eclesiástico do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto
Alegre-Cáritas Arquidiocesana. Em nome do
Arcebispo, ele acompanha as atividades e realiza
a condução espiritual desta obra cinquentenária. No cumprimento desta missão, ele celebra
periodicamente a Eucaristia com os servidores,
proporcionando orientação para os funcionários
e a direção, a fim de que a obra se mantenha fiel
à sua missão e às suas finalidades.
Pe. Romeo afirmou que a celebração teve
duas GT
grandes
foi Arquidiocesana
um momento de
reunido motivações:
na sede da Cáritas
ação de graças a Deus, porque sustentou nossa
das
de apoio
empresarial
a projetos
Um
missão
e, também,
um momento
desociais.
celebração
dos
cases
que
serão
apresentados
é
o
da
Rede
de
pelas vocações. “Em nossa comunidade já surgiParcerias
Sociais.
Uma
das
empresas
que
aporram muitos candidatos ao sacerdócio. Queremos
tou
recursos
a Rede fará
o demonstrativo
semear
mais para
uma semente
de vocação
neste mode
como
foi
utilizada
a
verba
de
incentivos fismento importante de nossas vidas”.
cais destinada a esta finalidade.

Seminário debate formas
de sustentabilidade do Terceiro Setor
os usuários do Mensageiro da Caridade. “Quere-

4

A área social da Igreja Católica tem mais um canal O
deGrupo
comunicação
com apara
comunidade.
O objetide Trabalho
o Desenvolvimenvo
é
utilizar
os
serviços
da
internet
para
promover
to do Terceiro Setor realiza, no dia 30 de Setemabro,
solidariedade.
Desde
dia 14 de
Fevereiro,
está
o 9o Seminário
do oTerceiro
Setor.
A atividaoperando
o
site
do
Mensageiro
da
Caridade.
O
ende será realizada nas dependências da Pontifícia
dereço
eletrônico:
www.mensageirodacaridade.
Universidade Católica, para debater a “Relação
com.br
oferece
aos com
internautas
informações
sobre
do Terceiro
Setor
o Estado”.
Esta iniciatiovatrabalho
da
Cáritas
Arquidiocesana,
das
diacoé integrada pelo Secretariado de Ação Social
nias
e de outros organismos
que atuam naFIERGS,
promoda Arquidiocese
de Porto Alegre-SAS,
ção
humana.
PUCRS, Instituto Calábria e Associação RioUma dasde
propostas
do site
é estimular
prática
grandense
Fundações,
entre
outras ainstituida
solidariedade,
utilizando
os
serviços
do
Menções da sociedade civil.
sageiro
da
Caridade.
As
pessoas
são
orientadas
O representante do SAS, Maurício Vian, disse
sobre
forma de
as doações
a destique oaevento
vaiencaminhar
debater dois
aspectose relacionação
dos
bens
doados.
nados às políticas públicas: o controle da socieO civil
Superintendente-Executivo
dade
sobre os investimentosdo
doMensageiro
Estado e o
da
Caridade,
Diác.
Ivo
Guizzardi,
salienta
que a
amparo legal para a utilização dos
incentivos
meta
é
intensificar
a
interação
da
instituição
com
fiscais. Vian salienta que outra questão que será

mos
essa ferramenta
para ampliar
a protemautilizar
do seminário
é a apresentação
de proposmoção
do
sentido
da
caridade
e
estimular
as
prátitas de melhoria da legislação para o acesso
aos
cas
de
atitudes
solidárias”.
Ele
lembra
que
há
recursos das políticas públicas. “O Terceiromais
Sede
décadas,
o Mensageirodos
da mecanismos
Caridade foi
torcinco
necessita
de simplificação
constituído
para
envolverprincipalmente
a comunidade às
portoprevistos na
legislação,
po-alegrense
em
ações
de
promoção
humana.
“Com
líticas que se destinam a financiar políticas
de
novas
estratégias,
estamos
mantendo
a missão oriatendimento
à criança
e ao
adolescente”.
ginária
dadas
instituição”.
Uma
propostas que serão apresentadas
O
site
oferece
material
subsídiodee
trata de medida também
estabelecida
nos de
contratos
orientação
aos
agentes
do
Serviço
da
Caridade
licitações públicas. “Vamos reivindicar
que as
na
Arquidiocese,
que
realizam
o
atendimento
empresas que participam de licitações para a
de
assistência
social nas
comunidades.
A amprestação
de serviços
públicos
comprovem
o
biente
virtual
oferece
ainda
espaço
para
a didesenvolvimento de projetos sociais e adotem
vulgação
deprevistas
eventos,na
programas
atividades
as medidas
legislação epara
a destidesenvolvidas
pelas
diaconias,
como
forma de
nação de incentivos fiscais”.
mobilização
das pessoas
paradurante
a prática
da soliPara embasar
esse debate,
o seminádariedade.
rio serão apresentadas iniciativas bem sucedi-
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Coerência
e eficácia no uso dos
Mudanças
recursos públicos
desafiadoras

Na recente Assembleia Geral da CNBB, os bispos brasileiros
reafirmaram
que no
a Igreja
a serviço novos
da vida
plena
A Assistência
Social
Brasilestá
experimenta
tempos
para
todos.por
A promoção
da dignidade
da pessoa
de forma
orientados
novas determinações
legais.
A ação governaintegral
está toda
entreorientada
as diretrizes
irão orientar do
a ação
eclemental está
paraque
a implantação
Sistema
sial
nosde
próximos
quatro
anos no Brasil.
Único
Assistência
Social(SUAS).
Para identificar a nova
A quinta diretriz
Igreja,como
em todos
configuração
pode-seafirma
definir que
esta “a
política
o SUS os
da seus
Asgrupos,
e associações,
animados
por uma conPassistênciamovimentos
Social. Trata-se
de uma forma
de administração,
toral
estruturada,
e integral, tem a importantrole eSocial
uniformização
dasorgânica
práticas assistenciais.
te missão
de defender,
cuidar
promover
emsendo
todas
O Sistema
é diferenciado
no eque
se refereaàvida
gestão,
as
suas expressões”.
Na explicitação
desteSocial
princípio,
decorrente
da Lei Orgânica
da Assistência
e sua salienta
regulaque
devemEsta
ser inovação
desenvolvidas
ações que
levemdas
a “tratar
todo
mentação.
exige atenção
especial
entidades,
o
ser vez
humano
preconceito
nem discriminação,
acolhenuma
que ossem
planos
institucionais
devem estar orientados
do,
perdoando,
a vida epelas
a liberdade
de cada
pelos
princípios erecuperando
diretrizes apontados
novas resoluções
de âmbito
municipal
e federal.
pessoa,
tendo
presentes
as condições materiais e o contexto
Decorre
destaenova
política,
quecada
a manutenção
da filantrohistórico,
social
cultural
em que
pessoa vive”.
princípios
são coerentes, consistentes
e precisos.
No
piaOs
depende
do enquadramento
da ação institucional
nesta
entanto,
quando É
levados
à prática
começam
a enfrentar
uma
nova orientação.
certo que
o Estado
está ajustando
a assissérie
carências
e desafios.
viabilizar
empreenditênciade
social
à legislação,
fatorComo
que influencia
asos
metodologias
mentos
católicos?
Qual aassistenciais.
estrutura disponível
e necessária
e práticas
das entidades
Trata-se de
um novo
para
executar
asque
ações
eclesiais?
Qual asob
metodologia
adecontexto
jurídico
deve
ser observado,
pena de perdas
significativas
para os destinatários
da ação social da Igreja.
quada
para operacionalizar
esses princípios?
Desta
emana
umeclesial
alerta: está
para inserida
manter anum
filantropia
e
De situação,
outra parte,
a ação
contexto
as
vantagens
fiscais,
deve-se
obedecer
às
determinações
legais
social e econômico e regulada por uma determinação legal
que
precisa dos
ser planos
observada.
Se a Igreja
está foco
desenvolvendo
na execução
institucionais.
O novo
é a atenção
uma
ação aos
subsidiária
às atribuições
prioritária
destinatários
da ação. do Estado, deve observarIsto,
e dispor
dos
disponíveis. os
Um
dos primeiros
porém,
nãorecursos
deve descaracterizar
princípios
orienitens
a considerar
benefício da
de assistência
tadores
e a missão édao instituição.
A certificação
mudança legal
não exclui
social,
alémda
domística.
acesso eAutilização
dos
recursos
dascontinuipolíticas
a dimensão
eficácia das
ações
deve ter
dade como compromisso eclesial, no caso das entidades vinpúblicas.
culadas
à Igreja
A determinação
legal
exclui
o
Para
tanto, Católica.
a legislação
atual não pode
sernão
vista
como
amor,
a
dedicação
e
o
sentido
pleno
da
caridade.
A
legislação
um entrave, mas como uma regulamentação que a sociedade
exige
quem se
a utilizar
recursos
que são
serve
paraa definir
os credencia
aspectos práticos
do os
agir,
mas a motivapúblicos.
O agestor
o órgão
mas secatólicas
utiliza de
ção denota
razãoé pela
qualpúblico,
as entidades
separceidediros
se credenciam
a contribuir
missão de
camque
ao cuidado
da pessoa.
Portanto,nessa
as mudanças
de realizar
ordem
alegal
promoção
A norma de
legal
repassaprocedimentos
para as orgaapontamhumana.
para a necessidade
modificar
nizações,
as católicas,mas
recursos
isenções
a serem
e ajustar oinclusive
seu enquadramento,
jamaise fazer
sucumbir
o
sentido da ação
social
da pessoas
Igreja. e na sociedade. Logo, esta
investidos
no bem
das
Como
explicita tem
o Papa
PaulodeVI,
a Encíclica
Populorum
mesma
sociedade
o direito
cobrar
da Igreja
a correta
Progressio,
a
inovação,
o
progresso
e
a
evolução
da tecnoloaplicação e investimento desses recursos.
óbvio favorecer
que a missão
da Igreja ultrapassa
sentido
dagiaÉdevem
a humanidade.
Esses benso não
devem
quilo
quetemor,
está definido
peloe arcabouço
legal.mas
Masdesafiar
a legislaprovocar
o desânimo
a desesperança,
a
ção
vigente
ser de
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assistencial. Uma das medidas adotadas é o atendimento a crianças e
adolescentes das vilas localizadas
nas adjacências da sede da instituição. Uma das novidades foi a construção do salão de multiuso. A área
de 340 metros quadrados recebeu
cobertura, piso especial, iluminação
e sistema de aeração.

No dia 22 de Março, foi realizado na sede
do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, o primeiro Encontro de
Formação Social de 2011. Ao tratar do tema da
Campanha da Fraternidade o teólogo Frei Luiz
Carlos Susin, disse que a humanidade está
provocando uma destruição do planeta com o
atual modelo de desenvolvimento, já que “80%
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dasSalão
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não
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Programa

O Pe. José Romeo Maldaner e seu irmão
gêmeo, Pe. Luiz Remi Maldaner, comemoraram quatro décadas de vida sacerdotal. A
celebração de ação de graças foi realizada
na comunidade de origem, em Pinhal Alto,
município de Nova Petrópolis. “Revivemos
aquele momento de alegria e profundo significado para nossa comunidade”, disse Pe.
Romeo,
referindo-se
a ordenação
sacerdotal.
Pe. Irineu
e Equipe responsável
pela Farmácia
Comunitária

te no ano passado, a doação de medicamentos totalizou R$ 798 mil. A unidade
trabalha com 3,5 mil itens. A iniciativa
criou uma rede de solidariedade entre
doadores e beneficiários da Capital e Região Metropolitana. A contribuição da
Cáritas Arquidiocesana foi decisiva na
implantação dessa atividade.
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Assessoria qualifica
Serviço da Caridade

agentes, para avaliar a evolução das condições
de vida com a assistência recebida no Centro Padre Leonardi. “Um fato importante é que a gente
trabalha com a oferta de oportunidades para as
pessoas, que passam pela qualificação e formação profissional, através de microcrédito, oficinas de formação e equipamentos que as pessoas
podem utilizar para desenvolver seus projetos”.
Hoje, o centro conta com salas preparadas para diversas oficinas de capacitação profissional, telecentro e espaços culturais. “Temos
uma estrutura completa para atender às necessidades da nossa gente”. Ceron disse que o mérito
do trabalho está em apostar nas pessoas.
O último grande empreendimento foi o
Restaurante Comunitário. A estrutura fornece
alimento
para
de2010,
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foram disponibilizacatadores
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ruaquilos
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cidadania
para
das metodologias estabelecidas”.e Todos
os meses
nosso
povo
a
Restinga”.
28 mil pessoas, integrantes de 6,7 mil famílias, recebem o benefício.
O programa tem monitoramento permanente
através de ficha cadastral das famílias e do controle de entrega do produto. Além do alimento, elas
têm a sua situação sócio-econômica acompanhada
pelas equipes paroquiais do Serviço da Caridade.
Esse serviço proporciona também orientações sobre cidadania, espiritualidade e proteção social.
Guizzardi reforça que “a credibilidade da parceria
é resultado da boa aplicação dos recursos e da correta prestação de contas, que proporciona transparência na execução do trabalho”.

Parceria assegura alimentação
às famílias carentes

SAS aprimora estrutura de atendimento social

Nova estrutura
reforça atendimento social
Jovens têm formação
humana
cializada para ocupação e desenvolvimento de diversas atividades, envolvendo o público externo e
e profissional
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O Superintendente-Executivo, Diác. Ivo Guizzardi, salienta que para ser coerente nesta formação integral, o Mensageiro da Caridade oferece a oportunidade ocupacional a muitas mulheres, na qualidade
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O prefeito destacou a amizade com o vereador e o reconhecimento de todos os colegas vereadores que propuseram a lei. “Todos assinaram
a criação da lei para preservar a memória de um
homem que era só coração”. Fortunati falou da
dedicação do vereador à coisa pública e à cidade. “É um exemplo da boa política, da relação
intensa com a cidade, de um homem sempre preocupado em buscar soluções pensando no bem
comum”, frisou o prefeito.
Emocionado, o filho do vereador, Sandro
Besson, agradeceu a homenagem ao pai. “Meu
pai tinha muito carinho pelos agricultores e a
comunidade da Vila Nova”, afirmou. Representando a presidência da Assembleia Legislativa, o
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Ervino Besson ganha destaque na cidade
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Parcerias viabilizam atendimento social na Restinga
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Encontros de Formação inicia atividades de 2011

SAS é eleito para a Conferência Municipal de
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GT do Terceiro Setor define ações para 2011
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Assessoria qualifica
Serviço da Caridade

agentes, para avaliar a evolução das condições
de vida com a assistência recebida no Centro Padre Leonardi. “Um fato importante é que a gente
trabalha com a oferta de oportunidades para as
pessoas, que passam pela qualificação e formação profissional, através de microcrédito, oficinas de formação e equipamentos que as pessoas
podem utilizar para desenvolver seus projetos”.
Hoje, o centro conta com salas preparadas para diversas oficinas de capacitação profissional, telecentro e espaços culturais. “Temos
uma estrutura completa para atender às necessidades da nossa gente”. Ceron disse que o mérito
do trabalho está em apostar nas pessoas.
O último grande empreendimento foi o
Restaurante Comunitário. A estrutura fornece
alimento
para
de2010,
100 pessoas
por dia. “São
Somente
nocerca
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foram disponibilizacatadores
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de mil
ruaquilos
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28 mil pessoas, integrantes de 6,7 mil famílias, recebem o benefício.
O programa tem monitoramento permanente
através de ficha cadastral das famílias e do controle de entrega do produto. Além do alimento, elas
têm a sua situação sócio-econômica acompanhada
pelas equipes paroquiais do Serviço da Caridade.
Esse serviço proporciona também orientações sobre cidadania, espiritualidade e proteção social.
Guizzardi reforça que “a credibilidade da parceria
é resultado da boa aplicação dos recursos e da correta prestação de contas, que proporciona transparência na execução do trabalho”.

Parceria assegura alimentação
às famílias carentes

SAS aprimora estrutura de atendimento social

Nova estrutura
reforça atendimento social
Jovens têm formação
humana
cializada para ocupação e desenvolvimento de diversas atividades, envolvendo o público externo e
e profissional
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O Superintendente-Executivo, Diác. Ivo Guizzardi, salienta que para ser coerente nesta formação integral, o Mensageiro da Caridade oferece a oportunidade ocupacional a muitas mulheres, na qualidade
do
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Julho
do ano passado.
mento
humano”.
O prefeito destacou a amizade com o vereador e o reconhecimento de todos os colegas vereadores que propuseram a lei. “Todos assinaram
a criação da lei para preservar a memória de um
homem que era só coração”. Fortunati falou da
dedicação do vereador à coisa pública e à cidade. “É um exemplo da boa política, da relação
intensa com a cidade, de um homem sempre preocupado em buscar soluções pensando no bem
comum”, frisou o prefeito.
Emocionado, o filho do vereador, Sandro
Besson, agradeceu a homenagem ao pai. “Meu
pai tinha muito carinho pelos agricultores e a
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religiosa
comde Eventos
Besson.
O atoe ocorÓrgão informativo do Secretariado de
portamento
centraise do
proreu no Salãosocial.
NobreUm
do dos
Paçoitens
Municipal
contou
Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre
com a presença de políticos, amigos, familiares

Mensageiro
da Caridade
Congresso comemora
Missão
das Organizações
católicas têm amplia
amparo legal
para obtenção do certificado de filan50 Anos da Cáritas no RS
quadro de tipificadas
doadores
tropia.
Mas, nem tudo o que a Igreja faz é para ser
como no
filantropia.
A rede de solidariedade constituída pelo ser- enquadrado
tante crescimento
número de oferta de donatiA Arquidiocese de Porto Alegre será a sede do
Programa
qualifica
“As
atividades
que
a ação que
social
da Igreja proviço
do
Mensageiro
da
Caridade
manteve
crescivos.
“Os
dados
demonstram
a população
de
Congresso Estadual da Cáritas do Rio Grande do
move
estão
relacionadas
à
missão
eclesial”.
Rippel
mento
estável
no
ano
de
2010.
Conforme
os
dados
Porto
Alegre
alimenta
um
espírito
fraterno
muito
Sul. A atividade será realizada nos dias 23 e 24 de Juestatísticos do Quadro Demonstrativo de Doações reforçou
grande”.que a própria Constituição Federal assegulideranças
sociais
lho,
no Convento dos Freis Capuchinhos,
no bairro
ra
liberdade
para oque
exercício
de associação
paraé fins
recebidas, houve um crescimento médio de 19%
Ele acrescenta
o mérito
da instituição
ofe-
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Parcerias viabilizam atendimento social na Restinga
Produção
audiovisual
BALANÇO
2010
27 pessoas contratadas. A definição de prioridado SAS mostra ação das
des foi resultado de um levantamento detalhado
da realidade social e familiar realizado no ano
diaconias
em
congresso
SAS amplia atendimento à população
carente
de 2002. Todas as famílias foram cadastradas e
continental
passaram a receber um acompanhamento dos
O Ano de 2010 foi marcado pelo desafio de executar um programa consistente de Assistência Social e Promo-

blicos responsáveis pela fiscalização. “Este procedimento também faz parte da transparência que a Igreja deve ter na execução de seus programas de ação”.
Marco
os agentes
que contisidade Rippel
de umaestimulou
inversão dessa
lógica.para
O teólogo
afirnuem
realizando
o bem dealternativas
forma organizada
e efimou que
existem algumas
para superar
ciente,
comodo
muito
bem define
o lema
do Mensageio problema
aquecimento
global
e da
destruição
ro
da
Caridade
em
seu
consagrado
trabalho:
“para
ambiental. A primeiro é uma nova concepção
do
que
mais
gente
possa
ser
gente”.
poder. Hoje existe uma hegemonia da economia e
do mercado sobre a política e o Estado. É necessário que a política tenha o controle sobre a economia,
para que os bens atendam às necessidades humanas de todos. Outra, aponta para uma nova concepção de sentido para vida e a sociedade. O assessor
acenou com um alento importante. “A fé cristã é um
dos sinais de fortalecimento da esperança para implementar as mudanças que a terra clama”.

Encontros de Formação inicia atividades de 2011

SAS é eleito para a Conferência Municipal de
Assistência Social

Representação do SAS na Pré-Conferência

nada pela Presidente Dilma Rousseff no dia 6 de
Julho, em Brasília.
Cristina Rosa disse que a implantação do Sistema
Único de Assistência Social tem como foco principal
produzir uma equidade no acesso aos serviços, através de uma rede de proteção social hierarquizada,
fortalecendo o processo de inclusão social das classes
populares e um maior controle social. Com isso, “vamos buscar em definitivo a erradicação da extrema
pobreza
nopalestra
Brasil”.
salienta do
que
as pessoas terão
Frei Susin
Susin
palestra
aosEla
participantes
do
Encontro
Frei
aos
participantes
Encontro
acesso a todos os serviços assistenciais através dos
Centros de Referência de Assistência Social (Cras),
os quais irão direcionar os usuários para a rede integrada de atendimento”.Essa integração vai proporcionar melhores condições de vida, fortalecimento da
atividades.
Para 2011,
foi eleita
professora
Ana
estrutura familiar
e amparo
socialadiante
das vulneLúcia
Soares
Maciel,
que
representa
a
Fundação
rabilidades a que os usuários estão submetidos “.
Irmão José Otão, ligada a PUCRS.
Conforme o representante do SAS, Maurício
Vian, dois movimentos estratégicos serão realizados neste ano pelo grupo. O primeiro consiste
na continuidade do processo de formação e qualificação dos agentes e gestores das entidades do
de promoção
humana
naquela comunidade.
“Sabe-se
Terceiro
Setor.
Para contemplar
esta prioridade,
que qualquer
atividade
pastoral necessita
de espaço
será
realizado
o 9º Seminário
Estadual
do Ter-e
estrutura
adequada,
pordo
issosegundo
a instituição
decidiu Na
receiro
Setor,
no início
semestre.
passar esses
bens em
caráter definitivo,
que a paúltima
reunião,
realizada
no dia 4 para
de Abril
na
róquiadopossa
com tranquilidade
os seus
sede
SAS,desenvolver
foi constituída
uma equipe que
irá
projetos ea oproposta
seu programa
de evangelização”.
montar
do evento.
A temática será a
A Paróquia Santa
Cruz da Cidade
de Deus
sustentabilidade,
abordando
as questões
do foi
recriada
no dia 29
de Novembro
de 1970
pelo arcelacionamento
com
a comunidade,
a fidelização
bispoparceiros
Dom Vicente
Scherer.
Constava
primeiro
dos
e o mar
keting.
O temano
tratado
no
plano de atividades
queao terceira
objetivo cartilha
da nova Paróseminário
irá compor
a ser
quia era “formar
uma comunidade onde as pesproduzida
pelo grupo.
soas
se
ajudassem
a serem
mais
felizes e autêntiOutro movimento
que será
implementado
nescas, através de uma consciência e vivência cristã”.
te ano está relacionado à legislação de conveniaGuiz
zardi salienta que durante três décadas o
mento das entidades com os governos municipal,
Secretariado
de Ação
Social deu
grande
apoio às
estadual e federal.
Conforme
Vian,
a burocracia
atividades
paroquiais
em
razão
da
estreita
ligação
dificulta o fechamento de convênios. Por isso,
“há
entre o projeto da Cidade de Deus e a atividade
necessidade
de
simplificar
os
mecanismos
da
eclesial. “Agora estamos provendo a estruturalee
gislação, para que essas ações sejam viabilizadas”.
equipamentos para a continuidade dessas ações”.

GT do Terceiro Setor define ações para 2011

Paróquia Santa Cruz recebe estrutura
para atividade pastoral

Grupo discute
discute políticas
políticas de
de apoio
apoio às
às Entidades
Entidades Filantrópicas
Filantrópicas
Grupo

Criado do
norepasse
Ano 2000
iniciativas
Assinatura
da áreapara
para aviabilizar
Mitra de Porto
Alegre
de desenvolvimento para as entidades filantrópiCáritas Arquidiocesana-SAS
ofereceu
um
casA
e assistenciais,
o Grupo de Trabalho
do Terceisuporte
para o desenvolvimento
da
ro Setor fundamental
retomou as atividades
em 2011. O Secreação
evangelizadora
na da
Zona
Sul da cidade.
instariado
de Ação Social
Arquidiocese
de A
Porto
tituição
repassou
a Mitra
de Porto nos
Alegre
uma
Alegre(SAS),
que para
presidiu
a iniciativa
últimos
grande área que circunda a Igreja, a casa paroquial
cinco anos, continua apoiando e emprestando a
e prédio próximo à Paróquia Santa Cruz.
suaOestrutura
para as reuniões
atividades
da coSuperintendente
Executivoe do
SAS, Diác.
Ivo
ordenação
do
GT.
Guizzardi disse que a consolidação do apoio, com a
Como estabelece
Regimento
do grutransferência
da área eo da
estruturainterno
construída,
perpo,
a
cada
ano
uma
instituição
âncora
coordena
as
mite a paróquia promover um conjunto de atividades
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FórumLegislação
debate interação
nasadequação
políticas públicas
exige

da ação desenvolvimento
do SAS social. Convocada pelo Arce-

As recentes definições no quadro legal está
provocando uma série de adequações no plano de
ação do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre. Uma série de novas iniciativas serão adotadas para atender às determinações
da legislação que rege as instituições de assistência
social.
Conforme a Superintendente Adjunta, Rosane
Pessotto,
apesardedas
novas exigências,
o SAS manComissão
Solidariedade
organiza o Fórum
terá os seus programas tradicionais relacionados
às instituições
e comaoArquidiocese
serviço da caridade
nasAlecoNo ano de 2010,
de Porto
munidades.
O
plano,
no
entanto,
será
focado
em
gre comemorou seu centenário de instalação. O
serviços,deatividades
e programas
na
evento
maior repercussão
na enquadrados
sociedade gaúnova
tipificação
legal.
O
serviço
de
atendimento
cha foi a Expofeira dos Cem Anos de Solidarieserá mantido
e reforçado
com o da
assessoramento
dade
promovida
pela Comissão
Solidariedaaos
grupos
e
equipes
que
atuam
no
serviço
à code. Como a promoção humana é uma
dimensão
munidade
carente.
da vida da Igreja, que requer um planejamento
Para atender
a esse enquadramento,
a própria
constante
a atualização
das ações, a Comissão
da
estrutura
de
seu
edifício-sede
está
sendo
Solidariedade mantém a sua atividade. adequada. A
Foi
criada uma
área de
utilização
multiprofisrealização
daquele
evento
suscitou
muitas
sional
para
atendimento
de
crianças
e
adolescentes
interrogações sobre a gestão dos empreendiem situação
de vulnerabilidade
“Os ajustes
mentos
da ação
social católica, asocial.
qualificação
dos

agentes e beneficiários, a interação no campo das
políticas públicas e a participação nos conselhos
e demais instâncias decisórias dos programas de

bispo, Dom Dadeus Grings, a comissão integrada por diáconos e leigos vai realizar um Fórum
Arquidiocesano sobre Políticas Públicas. A atividade será desenvolvida no Auditório Dante
Barone, na Assembleia Legislativa, no dia 25 de
Outubro de 2011, a partir das 8h30min.
A iniciativa pretende estimular a interação
da Igreja com a gestão e implementação das políticas públicas; orientar o reposicionamento em
âmbito público da ação social da Igreja para a
certificação da atividade de assistência social;
potencializar a integração da Igreja com o poder
público na execução das políticas sociais.
O Fórum vai promover espaços de diálogo
com
o de
poder
público
e a sociedade
civil para
Espaço de
multiuso atende
atende crianças
crianças na
na sede
sede da
da instituição
instituição
Espaço
multiuso
fortalecer a relação com as diversas instâncias e
são necessários
que no
o SAS
seja fiel
a sua
misinstituições
quepara
atuam
campo
social.
Serão
são
de
realizar
a
promoção
humana,
a
partir
do
convidados prefeitos, parlamentares, autoridaatendimento
das
pessoas
em
situação
de
maior
des municipais e dirigentes de organizações do
necessidade.
Queremos
promover
a cidadania, os
Terceiro
Setor
para debater
o relacionamento
direitos
sociais
e
a
dignidade
das
pessoas
carentes,
entre os seus programas de ação e o acesso,
a
em
conformidade
com
a
legislação
e
a
gestão
da
gestão e a implementação das políticas públicas.
assistência
Além desocial”.
integrar a Comissão, a Cáritas Arquidiocesana está oferecendo a estrutura para
preparação desta atividade e suporte para o trabalho da Comissão.

Instituição recupera oficinas atingidas
Farmácia
porcomunitária
incêndio atende mais de

O Mensageiro da Caridade está retomando a
normalidade do trabalho em sua oficina de eletrodomésticos. Esta área do edifício-sede da instituição foi duramente atingida por um incêndio no final de dezembro. Toda a estrutura de trabalho, que
inclui as áreas de conserto de máquinas de lavar,
fogões, computadores e outros equipamentos foi
destruída pelo fogo.
O Superintendente-Executivo do
Mensageiro da Caridade, Diác. Ivo
mais de três mil itens
Guizzardi,Farmácia
disse distribui
que apesar
de todasSomente
as cautelas
e
medidas
de
proteção
no mês de junho de 2011, a Farmáadotadas,
os incidentes
são imprevisícia
Privativa
da Comunidade
Carente distribuiu
veis.
“Tivemos
grandes
danos
e prejuR$ 89,5 mil reais de medicamentos
para a popuízos
para
o
trabalho
de
formação
dos
lação carente. Em junho, foram atendidas
1.104
adolescentes
e jovens
trabalham
pessoas.
Fundada
no que
dia 18
de Novembro de
diariamente
nas está
oficinas,
mas nas
graças
1994,
a farmácia
instalada
dependências
a
qualidade
da
gestão
e
agilidade
do do Rosácedidas pela Igreja de Nossa Senhora
setor
administrativo,
em
menos
de
três
rio, no Centro da Capital. Para sua instalação, foi
meses da aocorrência
tudo da
voltou
a fundecisiva
contribuição
Cáritas
Arquidiocecionar
com
normalidade”.
sana que fez a doação de móveis, prateleiras e
Guizzardi
salienta utilizados
que as oficinas
outros
equipamentos
na execução do
do
Mensageiro
da
Caridade
represenserviço.
tamAofarmácia
motor que
movesomente
todo o sistema
opera
com medicamenoperacional
da
instituição.
isso, “ao
tos doados. O material é Por
recebido
de consultó-

rios médicos, farmácias, laboratórios, do Gabi-

mil pessoas por mês

período de recuperação das oficinas foi outro momento de desafio”, semelhante ao vivido em 2004,
quando um outro incêndio de proporções maiores
consumiu
um grande
depósito
que existia no
nete do vereador
Nedel
e do Mensageiro
damesCamo
localAtualmente,
do atual edifício.
Com atrabalha
recuperação
da
ridade.
a unidade
com 3,5
área
cerca
de a80doação
adolescentes
e jovens pumil afetada,
itens. Em
2010,
de medicamentos
deram
retomar
normalmente
o trabalho
totalizou
um valor
de R$ 798
mil reais.naOoficinafarma-escola
MensageiroElio
da Caridade.
cêuticodovoluntário,
Nepomuceno Andrade, explica que para ser doado, o medicamento
passe por uma triagem rigorosa, com orientação
técnica, para verificar prazo de validade e estado de conservação. “Todo o produto que não
obedece às normas sanitárias é separado e repassado mensalmente a uma empresa especializada, que faz o descarte”.
A iniciativa opera com a participação de trinta voluntários que realizam todos os serviço de
seleção, conferência e atendimento. O Pároco da
Igreja do Rosário, Pe. Irineu Brand, disse que a
comunidade criou uma consciência de apoio à
iniciativa e de que esse é um trabalho social que
precisa ser feito. Ele destaca, no entanto, que
essa atividade não se restringe ao povo da paróquia, porque a maioria dos voluntários vem de
Oficina tem
tem aa estrutura
estrutura recuperada
Oficina
outros bairros da cidade.
“Esse
é umrecuperada
trabalho
da cidade de Porto Alegre. A paróquia oferece

www.mensageirodacaridade.com.br

SAS
apoia ações para
Mensageiro
da
certificação
de
Caridade
Assistência apóia
Social
Missa na TV

O Secretariado de Ação Social da Arquidiocese
de Porto Alegre-SAS
está
a
O Secretariado
de Ação Social
da integrado
Arquidiocediversas
iniciativas
de análise
e promoção
de
se
de Porto
Alegre(SAS)
desenvolve
sua atuação
acesso
às políticas
públicas
área da assisem
profunda
sintonia
com asna
orientações
e optência
dasPor
atividades
é a que
trata
ções
dasocial.
Igreja Uma
Católica.
isso, auxilia
de modo
do enquadramento
da ação
das organizações
decisivo
muitas iniciativas
eclesiais.
Uma delas é
nos aspectos
requeacatólicas
evangelização
através que
dos estão
meios sendo
de comunicaridosNeste
pelossentido,
órgãos governamentais.
ção.
apóia desde o início a transUmadadessas
iniciativas
o Grupo
de Esmissão
Santa Missa
diáriaépela
TV Urbana.
A
tudos da Arquidiocese
tratando
do
celebração
é transmitida aque
cadaestá
dia de
uma parócredenciamento
para
a filantropia.
emquia
diferente pelo
Canal
55 UHF, emOutro
TV aberta,
preendimento
com
a
participação
da
Cáritas
e Canal 11 da Net de Porto Alegre.
Arquidiocesana
foi o Fórum do
dasSAS,
Diaconias,
O Superintendente-Executivo
Diác. Ivo
no
qual
a
instituição
mantém
presença
e forte
Guizzardi, destaca que esta iniciativa é orientada
relacionamento.
O
Superintendente
da
Cáripelo Arcebispo Dom Dadeus Grings e, por consetas
Arquidiocesana-SAS,
Diác.
Ivo
Guizzardi,
quencia, tem aprovação eclesiástica. “É necessário
dissea dimensão
que a entidade
tem preocupação
e inteque
da fé também
esteja presente
nas
resse
no
tema,
porque
a
filantropia
representa
programações dos veículos de comunicação, com
possibilidade
ampliar eo eventos
investimento
de
aa transmissão
de de
celebrações
religiosos,
recursos
pela
Igreja
na
área
social.
Ele
recorda
para que os telespectadores possam viver a sua reque “a verba
das políticas
e da filanligiosidade
e reafirmar
as suaspúblicas
convicções”.
tropia
representa
um
recurso
repassado
Como contrapartida, a entidade veiculapelo
coEstado
que as organizações
têm a
merciais,e chamadas
e anúncios católicas
do Mensageiro
responsabilidade
de contrapartida
realizar uma ao
aplicação
da
Caridade. “É uma
investicorreta,
obedecendo
a
legislação,
e
utilizá-lo
mento do apoio a esta programação, que
ajuda
para maximizar
o benefício
aadequadamente
sensibilizar a comunidade
para a prática
da sopara a população
carente”.
lidariedade”.
A missa
é transmitida às 18 horas.
Guizzardi reforça que esta integração das
diversas instâncias eclesiais é importante para
fortalecer a ação conjunta e promover uma
harmonização das iniciativas no campo social.

Assistente Eclesiástico
celebra 40 anos
o espaço e auxilia para que essa ação se viabilize. É de
uma atividade
nossa ação social, mas o
vida dasacerdotal

benefício se estende a toda a cidade e aos municípios
Regiãogêmeos,
Metropolitana”.
Osda
irmãos
padres Romeo e Remi
Brand
salienta
que os critérios
para
realizar o
Maldaner, comemoraram
no dia 27
de Fevereiro
atendimento
são
a
apresentação
da
receita
40 anos de sacerdócio. A celebração de açãoméde
dica
e ofoi
atendimento
feito pelo
Sisgraças
realizada namédico
capela ser
Imaculado
Coratema
Único
é uma garantia
de
ção de
MariadedeSaúde.
Pinhal “Esta
Alto, município
de Nova
que
estamos
beneficiando
à
população,
princiPetrópolis. A missa foi presidida pelo arcebispo
palmente
a carente”.
Ele explica
queToda
o volume
metropolitano,
Dom Dadeus
Grings.
a cedo
atendimento
representa
uma
chamada
de
lebração foi motivada pelo texto da carta de São
atenção
ao
poder
público
que
é
quem
deveria
Paulo aos Romanos 12,12: “Alegres na esperanfazer
o atendimento
integral
da saúde
a poça, pacientes
na tribulação
e alegres
napara
oração”.
pulação
carente.
Eles foram ordenados sacerdotes no dia 16
destaca
que por
o atendimento
ser
deEle
Janeiro
de 1971,
Dom Vicentepoderia
Scherer, na
ampliado,
mas
faltam
farmacêuticos
voluntácomunidade de Pinhal Alto. “Revivemos aquele
rios
para acompanhar
a distribuição
dos medimomento
de alegria e profundo
significado
para
camentos.
Em
razão
dessa
limitação,
a
farmácia
nossa comunidade de origem”, disse Pe.Romeo.
está
aberta para
expediente
e atendiEle afirmou
que este
momentoexterno
foi de festa
para
mento
ao
público
nas
quartas
e
quintas-feiras
a comunidade e para a família. Estiveram predas
9h às
sentes
os11h30min.
irmãos, cunhados, sobrinhos, já que a
família, hoje, é integrada por 72 pessoas.
Desde março de 1995, Pe. Romeo desempenha a função de Assistente Eclesiástico do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto
Alegre-Cáritas Arquidiocesana. Em nome do
Arcebispo, ele acompanha as atividades e realiza
a condução espiritual desta obra cinquentenária. No cumprimento desta missão, ele celebra
periodicamente a Eucaristia com os servidores,
proporcionando orientação para os funcionários
e a direção, a fim de que a obra se mantenha fiel
à sua missão e às suas finalidades.
Pe. Romeo afirmou que a celebração teve
duas GT
grandes
foi Arquidiocesana
um momento de
reunido motivações:
na sede da Cáritas
ação de graças a Deus, porque sustentou nossa
das
de apoio
empresarial
a projetos
Um
missão
e, também,
um momento
desociais.
celebração
dos
cases
que
serão
apresentados
é
o
da
Rede
de
pelas vocações. “Em nossa comunidade já surgiParcerias
Sociais.
Uma
das
empresas
que
aporram muitos candidatos ao sacerdócio. Queremos
tou
recursos
a Rede fará
o demonstrativo
semear
mais para
uma semente
de vocação
neste mode
como
foi
utilizada
a
verba
de
incentivos fismento importante de nossas vidas”.
cais destinada a esta finalidade.

Seminário debate formas
de sustentabilidade do Terceiro Setor
os usuários do Mensageiro da Caridade. “Quere-
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A área social da Igreja Católica tem mais um canal O
deGrupo
comunicação
com apara
comunidade.
O objetide Trabalho
o Desenvolvimenvo
é
utilizar
os
serviços
da
internet
para
promover
to do Terceiro Setor realiza, no dia 30 de Setemabro,
solidariedade.
Desde
dia 14 de
Fevereiro,
está
o 9o Seminário
do oTerceiro
Setor.
A atividaoperando
o
site
do
Mensageiro
da
Caridade.
O
ende será realizada nas dependências da Pontifícia
dereço
eletrônico:
www.mensageirodacaridade.
Universidade Católica, para debater a “Relação
com.br
oferece
aos com
internautas
informações
sobre
do Terceiro
Setor
o Estado”.
Esta iniciatiovatrabalho
da
Cáritas
Arquidiocesana,
das
diacoé integrada pelo Secretariado de Ação Social
nias
e de outros organismos
que atuam naFIERGS,
promoda Arquidiocese
de Porto Alegre-SAS,
ção
humana.
PUCRS, Instituto Calábria e Associação RioUma dasde
propostas
do site
é estimular
prática
grandense
Fundações,
entre
outras ainstituida
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póstumadas
a
atividades
institucionais
ex-Presidente
do SASem 2010
Crescimento na rede de doadores
Ervino Besson será o nome do
do Mensageiro da Caridade, aumento
Centro de Eventos do bairro Vila
no número de adolescentes na oficiNova. Com a medida legal sanciona escola e expansão no atendimento
nada pelo Prefeito José Fortunati
às situações de emergência natural e
no dia
27 de
nome
do exsocial.
Esses
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SeSocial da
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sempre nano
história
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ano passado
foide
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nutenção
da parceria com a Fundação
Incobrasa, que assegurou a distribuição de 576 toneladas de alimento para
a população carente.

Solenidade foi realizada no Paço Municipal

Instituição potencializa estrutura de
atendimento social
SAS retoma programa dos
O Secretariado de Ação Social
da Arquidiocese de Porto AlegreEncontros
de Formação Social
-SAS está
ampliando a sua ação
Oficinas ocupam
ocupam mais
mais de
de 100
100 adolescentes
adolescentes
Oficinas

assistencial. Uma das medidas adotadas é o atendimento a crianças e
adolescentes das vilas localizadas
nas adjacências da sede da instituição. Uma das novidades foi a construção do salão de multiuso. A área
de 340 metros quadrados recebeu
cobertura, piso especial, iluminação
e sistema de aeração.

No dia 22 de Março, foi realizado na sede
do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, o primeiro Encontro de
Formação Social de 2011. Ao tratar do tema da
Campanha da Fraternidade o teólogo Frei Luiz
Carlos Susin, disse que a humanidade está
provocando uma destruição do planeta com o
atual modelo de desenvolvimento, já que “80%
de Multiusoproduzidas
em fase final de
construção
dasSalão
mercadorias
não
são necessárias para viver”.

Farmácia Comunitária opera há 17 Anos
no atendimento social
Assistente Eclesiástico
Criada nocelebra
ano de 1994, a Farmácia
Privativa da Comunidade Carente aten40 anos de sacerdócio
de mais de mil pessoas por mês. SomenPrograma qualifica
qualifica agentes
agentes do
do Serviço
Serviço da
da Caridade
Caridade
Programa

O Pe. José Romeo Maldaner e seu irmão
gêmeo, Pe. Luiz Remi Maldaner, comemoraram quatro décadas de vida sacerdotal. A
celebração de ação de graças foi realizada
na comunidade de origem, em Pinhal Alto,
município de Nova Petrópolis. “Revivemos
aquele momento de alegria e profundo significado para nossa comunidade”, disse Pe.
Romeo,
referindo-se
a ordenação
sacerdotal.
Pe. Irineu
e Equipe responsável
pela Farmácia
Comunitária

te no ano passado, a doação de medicamentos totalizou R$ 798 mil. A unidade
trabalha com 3,5 mil itens. A iniciativa
criou uma rede de solidariedade entre
doadores e beneficiários da Capital e Região Metropolitana. A contribuição da
Cáritas Arquidiocesana foi decisiva na
implantação dessa atividade.
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