
Secretaria de Segurança Pública do Rio
Grande do Sul, relativos à 2021
demonstram a involução da sociedade
gaúcha no respeito à pessoa e seus
sagrados direitos.
     Os registros oficiais indicam que, no
ano passado, 32.444 mulheres foram
vítimas de violência. 18.042 sofreram
lesões corporais e 2.148 sofreram
estupro. Uma situação agrava este quadro.
Os órgãos de segurança pública fazem a
ressalva de que o maior número dessas
ocorrências não são registradas pelas
vítimas por medo de sofrer mais violência
de seus agressores. A mais grave de todas
as violências que é contra a vida continua
sendo perpetrada sem escrúpulos. Em
2021, 96 mulheres foram vítimas de
feminicídio no Rio Grande do Sul e outras
dfdg

ONG Parceiros Voluntários desenvolve a ação
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    No mês de março deste ano, a
humanidade assistiu inúmeras
manifestações contra a guerra, contra a
violência e contra todo tipo de ameaça
ao ser humano. Mas, um segmente da
população continua sendo o mais
afetado por diversas formas de
violência. Aquelas que têm o dom
sagrado da maternidade, de trazer vida
ao mundo, continuam sendo afetadas e
agredidas. Ao iniciar este ano, o Papa
Francisco emitiu um grito de alerta:
“Quanta violência é dirigida contra a
mulher! Chega! Machucar uma mulher é
insultar a Deus, que de mulher assumiu
nossa humanidade”.
       Apesar do pedido do Santo Padre,
os números revelam uma realidade
assustadora. Os dados consolidados da
dsgvf

Editorial
Insulto a Deus

Parceria motiva recuperação da autoestima dos idosos

260 conseguiram evitar suas mortes
resistindo aos atentados à vida.
"Chega!", afirma o Papa Francisco. A
beleza da vida está sendo suprimida
pela maldade, pelo agressão, pelo
machismo e pelo desrespeito ao
sagrado direito da igualdade. O
evangelho rechaça a supremacia de
uns sobre outros. Que os momentos
de dor vividos em nossos dias sejam
transformados em compreensão e
respeito, e nos ensinem a
compreender que todos são iguais
em direitos e dignidade.

Luís Carlos Campos
Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade

     O Centro Social Pe. Irineu Brand,
mantido pelo Mensageiro da Caridade
na Vila Maria da Conceição, está
retomando a normalidade de seus
projetos. Uma das linhas de ação
estabelece a ampliação de parcerias
com várias entidades que realizam
palestras e atividades voltadas à
crianças, adolescentes e idosos. No dia
23 de março, a ONG Parceiros
Voluntários realizou a palestra sobre o
Protagonismo do Idoso, com a
palestrante Gisele Varani. No dia 25 de
março, foi realizada umaoficina 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 envelhecer não significa
parar de se desenvolver. “É estar na
melhor fase da vida para aproveitar o
que os anos de experiência trouxeram,
mantendo-se ativo e com boa qualidade
de vida”.

       Na oficina de Ferramentas Digitais, o
instrutor afirmou que a terceira idade
vivencia um momento de exclusão diante
dos avanços tecnológicos conquistados
pela sociedade. Diante disso, “a
necessidade de inclusão digital para esse
público é vital, não apenas para introduzi-
lo no meio tecnológico, como também
para elucidar os benefícios que a
tecnologia pode proporcionar à vida
destes cidadãos". Guilherme acrescentou
cfdc

as pessoas da terceira idade buscam
cada vez mais estarem familiarizadas
com as inovações tecnológicas”. Ele
defendeu que os governos e a
sociedade devem criar projetos de
inclusão nas comunidades, cursos
específicos em escolas de informática,
e, principalmente, a participação de
familiares e amigos para auxiliar os
idosos neste processo de integração
com o meio digital.

que é comum a sensação
de incapacidade e iso-
lamento nesta fase da vi-
da, o que pode ocasionar
diversos problemas, como
baixa autoestima e, até
mesmo, depressão.
    O instrutor afirmou
que o acesso à tecnologia
oferece aos idosos a
possibilidade de se senti-
rem pertencentes à so-
ciedade atual, predomi-
nantemente digital. “Ain-
da que necessitem de um
tempo maior para com-
preender os mecanismos
de funcionamento dos
dispositivos eletrônicos,
as



      A pandemia provocou uma drástica
redução na renda das famílias. No
intuito de minimizar 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 disponibilizam 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
realizado em dois turnos, com a
presença de 15 crianças e adolescentes
e 5 idosas que aproveitaram a oportuni-
nidade para cuidar da sua beleza. Se-
gun

      A Unicesumar repassou ao Mensa-
geiro da Caridade, no dia 25 de março,
21 cestas básicas. O alimento foi
recolhido através de uma campanha
desenvolvida junto aos alunos da
instituição. Segundo a direção da
universidade, cada aluno que abdica de
retirar os livros e materiais didáticos
impressos, o valor é revertido em
doação de alimentos. A iniciativa faz
parte de uma estratégia da instituição
para evitar a utilização excessiva de
papel, que provoca um prejuízo
ambiental.
       A Assistente Social do Mensageiro
da Caridade, Andressa Rech, afirmou
que o alimento não perecível será
distribuído numa atividade do programa
“Ação na Comunidade” executado pela
instituição, a fim de assegurar o direito
gfdgà

Universidade apoia ação de segurança alimentar
do Mensageiro da Caridade

 

gundo o Assistente Social do Mensa-
geiro da caridade, Jonas Pertile, a in-
tenção é promover, através do corte de
cabelo, a autoconfiança, autoestima e o
amor próprio.
   “Sabe-se que a sociedade muitas
vezes é cruel, estigmatizando, rotu-
lando, e excluindo as pessoas pela sua
aparência. É com este olhar que perce-
bemos a necessidade dessa atenção
especial para crianças, adolescentes e
idosos, que sequer tem condições de
custear um corte de cabelo”. Pertile sa-
lienta que pesquisas comprovam que a
pessoa se sente muito melhor a partir
do momento em que a sua aparência
também melhora. "Ter uma boa aparên-
ci
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Ação de voluntários contribui na elevação da autoestima

Ato de entrega das cestas básicas à entidade 
 

Mobilização de voluntários garantiu acesso ao serviço

cia não somente representa uma carta de
apresentação social, mas favorece o
envolvimento social”.

à alimentação de núcleos familiares em
situação de vulnerabilidade social.
“Iniciativas como esta mobilizam 
 pessoas e estimulam a comunidade na
prática da solidariedade”.
      Lisiane Milioli, gestora dos polos da
UNICESUMAR na Região Metropoli-
tana, destacou que essa é uma ação de
responsabilidade social e ambiental
definida pelo sugestivo nome de “Meu
papel no mundo”. A instituição tem
atualmente 500 mil alunos em todo o
país. “Este é um projeto nacional, no
qual cada polo escolhe uma instituição
para destinar as doações. Nós
escolhemos o Mensageiro da Caridade
pelo trabalho que a instituição realiza
junto a população em situação de
vulnerabilidade e a pela solidez da
entidade”.
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   Segundo informações do IBGE, o
município de Viamão tem 33,14% de sua
população vivendo abaixo da linha de
pobreza. Os dados indicam que a cidade
tem um dos maiores índices de
vulnerabilidade social da Região
Metropolitana 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
socioeconômica das famílias, que vivem
do subemprego ou do auxílio dos
programas públicos. Por essa razão, o
Mensageiro da Caridade realizou no dia
24 de março uma intervenção do
programa “Ação na Comunidade”, na Vila
Elza. Foram distribuídas 97 cestas básicas
numa atividade promovida em parceria
com a Paróquia Divina Providência. 
      Segundo a líder da ação paroquial, 
 Suely de Souza Mendes, o socorro che-
dff

gou num momento de grande
necessidade das famílias. “Nessa ação
foram beneficiadas as famílias acompa-
nhadas e atendidas nos projetos sociais
fuhdda paróquia, com
prioridade para os
núcleos familiares que
têm gestantes e idosos”.
       Segundo o Diretor
Executivo do Mensa-
geiro da Caridade, Luís
Carlos Campos, a
entidade tem empenha-
do esforços na mobili-
zação de recursos para
ajudar as comunidades.
No entanto, as doações
têm sido insuficientes.
"A demanda é imensa-
mente superior aos do-
nativos recebidos, por
isso, fazemos um apelo
à comunidade para que
0

      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 novos problemas, essa
situação acentuou crises anteriores que
afetavam a população em 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 mobilizando recursos com apoio

Mensageiro da Caridade auxilia famílias da Vila Conceição
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Doação beneficiou famílias referenciadas

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
alimentos para 60 famílias da Vila Maria
da Conceição, que são atendidas por
esta instituição.
    O Assistente Social Jonas Pértile
afirmou que a ação visa minimizar os
efeitos causados pela falta de renda das
famílias. “Mesmo que seja uma cesta
básica com poucos itens - arroz, feijão,
massa e bolacha – estamos assegurando
a alimentação básica, especialmente para
crianças e idosos, que mais sofrem com a
fome”.

Ação na Comunidade socorre famílias da Vila Elza
continue colaborando para que pos-
samos socorrer as comunidades mais
vulneráveis, que tiveram sua situação
agravada com a pandemia”.

População de Viamão recebe o auxílio

melhor. É vivenciar a solidariedade. Que
não é simplesmente a troca de pre-
sentes”. Ele ressaltou que a páscoa é a
celebração da ressureição de Cristo, que
superou a morte para mostrar que a vida
é eterna.
     O Assistente Social, Jonas Pertile,
destacou que o objetivo desta atividade
consiste em construir a autonomia e
aprender a vivenciar os aspectos
relativos ao seu desenvolvimento
psicossocial, espiritual e cultural. No
final da atividade, crianças, adolescentes
e idosos participaram de um lanche
proporcionado por empresas e vários
doadores anônimos. Cada participante
recebeu um kit de doces e chocolates.

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

e adolescentes do Centro Social Pe.
Irineu Brand e trinta idosas do Centro
de Convivência Santa Clara participaram
da Festa da Páscoa. Eles receberam
doces e chocolates doados pelo Colégio
São Francisco Menino Deus. A atividade
realizada no pátio do Centro Social Pe.
Irineu contou com a presença do
Presidente do Mensageiro da Caridade,
Pe. Flávio Steffen.
       O sacerdote realizou um momento
de diálogo 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 mundo
melhor 

Adolescentes recebem presente de Páscoa



Repasse de material acelera desospitalização 
    O Mensageiro da Caridade está

auxiliando a rede assistencial de saúde
para acelerar o processo de
desospitalização, a fim de desafogar a
carga do sistema. No dia 29 de março, foi
entregue 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
Providência, atende em média 120
pessoas por dia para intervenções, com
atendimento integral pelo SUS.
     Segundo a Coordenadora da Comis-
são de Humanização, Carmem Maria
Wienekiewicz, o Hospital Independência
funciona como suporte para a rede em
casos de acidentes ou traumas
ortopédicos que exigem intervenção
cirúrgica. A Assistente Social, Carina
Helena Bubolz, acrescentou que muitos
pacientes permanecem por longo tempo
de recuperação no hospital por falta de
estrutura básica nas famílias para o cuida-
d

do necessário. “Com a ajuda do
Mensageiro da Caridade vamos acelerar a
desospitalização, sobretudo, das pessoas
oriundas de famílias em situação de vul-
nerabilidade social".
       Andressa Rech,  Assistente Social do
Mensageiro daMensageiro da Cari-

dade, salienta que an-
teriormente havia um
apoio esporádico ao
hospital, apenas aten-
dendo a demandas
pontuais. “Esse repasse
de material vai asse-
gurar o atendimento de
pacientes em maior
dificuldade, que repre-
sentaria enorme pro-
blema para os cuidados
das famílias". Ela fez
um apelo às pessoas
que possuem equipa-
mentos hospitalares em
desuso em suas casas,
para que encaminhem
ao

Entidade garante moradia digna aos migrantes
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Entrega de equipamentos no Hospital Independência

AGENDE SUA
DOAÇÃO PELO

FONE (51)
32232555

A SOLIDARIEDADE
TRANSFORMA A

MUNDO

Casa de Franklin antes e depois das doações

ao Mensageiro da Caridade, pois todos
os dias a entidade é demandada para
atender às necessidades de famílias em
situação de vulnerabilidade. “Uma ação
simples pode auxiliar as famílias e dar
dignidade para a pessoa doente”.

   Franklin Joel Morales, 58 anos, é
procedente da Venezuela, tem nível
superior completo e veio com sua família
para Porto Alegre há dois meses. A
cegada a capital gaúcha foi cheia de
expectativa de reconstrução da vida da
família. Migrou para o Brasil com a
esposa de 46 anos com nível superior em
educação física, e dois filhos que têm
curso superior em TI e ensino médio com-

pleto, respectivamente. O sonho de Fr-
klin 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 soli-
citou a doação de móveis, para organizar
o espaço familiar. Ele explica que estão
vivendo apenas das economias guardadas
fg

após terem vendido tudo na Venezuela
e não têm condições de comprar
móveis. “a família estava dormindo no
chão, lavando a louça na rua e sem
nenhum conforto na moradia”. Para
agravar a situação, um dos filhos tem
problemas de saúde e está aguardando
retorno da UBS para encaminhamento
ao hospital de alta complexidade. 
      A família recebeu a doação de uma
scfgvd cama de casal, um

colchão de casal, uma
cama e um colchão de
solteiro, guarda roupa,
armário de cozinha, uma
mesa para computador,
uma poltrona e diversas
cadeiras. “Essas doações
do Mensageiro da Cari-
dade deram um impulso
para nossa família ter
mais esperança de rea-
lizar nossos objetivos”. O
atendimento foi realizado
a partir de um encami-
nhamento do CIBAI,
entidade que também
atua na rede de atendi-
mento aos migrantes. 



mento. A iniciativa tem apoio da
Associação de Pais e Mestres da escola.
Uma geladeira em desuso deu nome de
GELOTECA ao projeto. O lançamento da
mm

Mensageiro da Caridade em viabilizar a
doação do refrigerador que
transformou-se em mais uma ferramenta
de incentivo da leitura para a
comunidade”.
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 a doação do
refrigerador que transformou-se em
mais uma ferramenta de incentivo da
leitura para a comunidade”.
   A entidade foi representada na
solenidade pelo Diretor Executivo, Luís
Carlos Campos e pelo Supervisor
Administrativo, Alcione Peruzzo.
Campos manifestou o apreço pela
iniciativa e disposição de ampliar as
parcerias com instituições de ensino.
“Ações dessa natureza contribuem para
acesso ao conhecimento e para uma
estratégia de educação informal que
ajuda na construção da humanidade”. 

iniciativa foi realizado no
dia 9 de abril, durante
encontro dos ax-alunos da
Escola.
      A Diretora da escola,
Fabrisa Andara, destaca
que a idéia consiste em
realizar trocas permanen-
tes de livros entre estu-
dantes, comunidade esco-
lar e a comunidade do
bairro, sem a necessidade
de se cadastrar previa-
mente e sem reposição
imediata. "As doações são
sempre bem-vindas, bem
como as retiradas de títu-
los. Queremos expressar
nossa gratidão pelo
empenho e dedicação do
Me-

Feira oferece peças antigas e raras
       O Mensageiro da Caridade promove

nos dias 12 e 13 de maio a tradicional
Feira da Antiguidade. A atividade
acontecerá das 13h às 17h50min. 
       Segundo o Supervisor Administrativo
do Mensageiro da Caridade, Alcione 
 Peruzzo, em razão da grande procura,
será autorizada a inscrição de quinze (15)
hbh
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Evento será nos dias 12 e 13 de maio
 

Centro Social promove doação de roupas de inverno

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 conheci-

Solenidade de inauguração do projeto

Adolescentes organizaram atividade na Vila Cruzeiro
 

pessoas por horário. Cada grupo terá o
prazo de 45 minutos para fazer as suas
compras. “Vamos fazer a reposição de
material entre os horários, conforme a
disponibilidade de peças, para assegurar
acesso aos produtos característicos desse
evento”.
Participe!

Os interessados em participar poderão de inscrever a partir do dia 9 de maio,
ao meio-dia, através do endereço eletrônico: feira.mensageirodacaridade.org

      O outono está dando os primeiros
indicativos da chegada do frio ao sul do
hgfh

ação proporcionou um ambiente
agradável, divertido e descontraído para
receber as famílias beneficiadas. Segundo
a Coordenadora do Centro Social Madre
Madalena, Lucianna Tortorelli, os
participantes do Serviço de Convivência
tomaram a iniciativa 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”.

Social Madre Madalena
adiantou as atividades
de suporte às famílias.
No dia 12 de abril, os
adolescentes do Servi-
ço de Convivência e
Fortalecimento de Vín-
culos participaram ati-
vamente da realizaram
da primeira doação de
roupas de inverno de
2022, com orientação
da educadora Liliana
Sever.
     Na realização da
atividade, os adoles-
centes promoveram um
desfile de moda e de
fantasias inusitadas. A
fggc

país. Para ajudar a população a enfrentar
a estação mais rigorosa do ano, o Centro
fghg

COLABORE COM ESSA E OUTRAS AÇÕES
 

AGENDE SUA DOAÇÃO PELO FONE 
(51) 32232555



     O Mensageiro da Caridade e a Es-
cola São Francisco Menino Deus
promoveram uma parceria para
fortalecer o espírito pascal. No dia 11 de
abril, a Banda do Centro Social Padre
uhuhu

Irineu participou de uma apresentação na
escola, quando a unidade de ensino
repassou para a entidade as cestas de
páscoa. Os kits cheios de doces e
chocolates viabilizaram a Festa de Páscoa 

para crianças, a-
dolescentes e ido-
sos do Centro
Social.
     A Escola São
Francisco Menino
Deus realizou a ar-
recadação entre os
alunos do 1º ao 9º
ano com uma cam-
panha de senibili-
zação dos alunos e
das famílias. O ato
de entrega foi a-
companhado pelo
Presidente do Men-
sageiro da Caridade,
Pe. Flávio  Steffen e
pelo Diretor Execu-
ti

tivo, Luís Carlos Campos. Segundo o
assistente social Jonas Pertile, a
apresentação musical permitiu que os
alunos da escola pudessem conhecer a
atividade educativa do Centro Social Pe.
Irineu Brand.
      O Diretor Pedagógico 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 compreender a
cidadania como participação social por
meio da organização desta campanha,
para ajudar as crianças e adolescentes
mais carentes. Temos certeza que as
crianças, os adolescentes e os idosos
terão uma páscoa com mais dignidade”.
O Diretor Luís Carlos Campos
manifestou a gratidão pela parceria e a
mobilização da escola para que as
pessoas beneficiadas pelo trabalho do
Mensageiro da Caridade possam ter uma
páscoa com alegria.

Curso qualifica agentes de elaboração de projetos
       Inicia no dia 2 de maio o Curso de
Interpretação de Editais e Elaboração de
Projetos de Captação de Recursos. Este
é o primeiro curso de 2022 ofertado à
rede socioassistencial e à rede da
caridade da Arquidiocese. Será um curso
intensivo para trinta pessoas e
entidades interessadas em qualificar a
ação de sustentabilidade e viabilidade
insti-tucional. A atividade será
desenvolvida na modalidade teórico-
prática online.
      A proposta metodológica prevê a
abordagem do processo de parceria
entre governo e organizações da
sociedade civil, Conhecimento e análise
técnica de edital, definição de um objeto
a ser executado e sistemática de
elaboração de um projeto aplicável. As
trinta vagas disponíveis foram esgotadas
no primeiro dia de inscrições. Este é um
indicador da necessidade que as
entidades têm de qualificação de seus
quadros para viabilizar seus projetos
sociais. 

Parceria mobiliza escola em campanha de solidariedade
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Direção do Mensageiro da Caridade recebe as doações
 

Atividade é aberta à rede socioassistencial

  A entidade oferece certificado medi-
ante a frequência mínima de 75% e
apresentação final do projeto elaborado
durante o curso. Este é o primeiro progra-

ma de formação executado em 2022. No
segundo semestre, a entidade realizará
os cursos de coordenador de projetos
sociais e de educador social.

QUE NESSA PÁSCOA O
ESPÍRITO DO AMOR, DA

FRATERNIDADE  E DA
SOLIDARIEDADE RENASÇA EM

NOS CORAÇÕES!


