
     O Mensageiro da Caridade realizou
neste mês duas ações de auxílio no
enfrentamento 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 Equipe do Mensageiro
da Caridade, contou com a orientação
do Pe. Rudimar Dal’Asta e apoio de uma
equipe de voluntárias que atua na
comunidade.
      No dia 18 de janeiro, a entrega de
104 cestas básicas ocorreu na Ilha
Grande dos Marinheiros. O Diretor
Executivo do Mensageiro da Caridade,
Luís Carlos Campos, afirmou que a ação
foi viabilizada com apoio do Comitê
Gaúcho de Emergência no Combate à
Fome e do CONSEA/RS. “A parceria da
Cáritas/RS foi fundamental para que
pudéssemos tornar viável viabilizar o
apoio dessas organizações e socorrer
papapa

  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.
“Estamos
potencializando essa
ação conjunta das
unidades da Cáritas
no Estado, a fim de
garantir o direito à
alimentação para as
famílias em situaçao
de vulnerabilidade,
para

Famílias recebe alimento entregue pelo Mensageiro da Caridade
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     O ano de 2022 acendeu suas luzes e
revelou novas surpresas para o mundo.
A pandemia que estava em processo de
arrefecimento reascendeu com a força
de um titã, a partir da variante
Omicron. O número de 640 mil mortes
no Brasil e 5,8 milhões de pessoas no
mundo não consegue expressar o
tamanho da tragédia e do sofrimento
humano. A frieza das estatísticas é
incapaz de dizer a dor da perda de uma
só vida. 
     A cada novo dia a informação de que
alguém próximo de nós partiu leva um
pouco de nós. Em sua mensagem à
Igreja do Brasil na aberturada
Campanha da Fraternidade de 2021, o
Papa Francisco aponta que a atitude da
solidariedade é o caminho para superar
a pandemia. “Precisamos vencer a
pandemia e nós o faremos na medida
em que formos capazes de superar as
divisões e nos unirmos em torno da
vida”.
  Para o Santo Padre, todos os
acontecimentos tem uma razão. “Talvez
possamos encontrar um 'sentido' deste
par 

Editorial
DESAFIO AOS "TITÃS"

Ação solidária ajuda população das ilhas

drama que é a pandemia, bem como de
outros flagelos que atingem a
humanidade: o de despertar em nós
compaixão e provocar atitudes e gestos de
proximidade, cuidado, solidariedade e
diálogo". 
    Seria trágico se passasse a pandemia e a
humanidade voltasse à normalidade sem
nada aprender dela, porque essa tragédia
não excluiu ninguém. Infelizmente, as
diferenças se aceleraram no período e
predominou o acúmulo sobre a
solidariedade. Dados publicados pela
revista “Isto É” indicam que no mundo
“56% das pessoas estão na base da
pirâmide socioeconômica, com patrimônio
inferior a 10 mil dólares.   
   Durante a pandemia, essa parcela da
população reteve apenas o equivalente a
1,3% da riqueza global. Já no extremo
oposto, podemos observar o que se passa
no topo da pirâmide, com os que têm um
patrimônio mais substancioso, superior a 1
milhão de dólares. Os dados informam que
apenas 1,1% do total dos indivíduos
abocanham o equivalente a 45,8% da
riqueza do mundo”. Em apenas um ano,
parare

riqueza da base da pirâmide foi
reduzida de 1,4% para 1,3% e o topo
teve seu quinhão aumentado de 43,4%
para 45,8%.
     No Brasil não é diferente. O
aumento da riqueza dos bilionários
durante a pandemia foi de 30% (US$
39,6 bilhões), enquanto 90% da
população teve uma redução de 0,2%
entre 2019 e 2021. Os 20 maiores
bilionários do país têm mais riqueza
(US$ 121 bilhões) do que 128 milhões
de brasileiros (60% da população).
     A diferença não se reduz aos
números, mas o que eles representam.
Menos cidadania, menos condições de
vida e menos dignidade para a maioria
da população. O desafio aos “titãs” da
construção da humanidade prossegue!

Luís Carlos Campos
Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade

aquela população que está muito afetada
com a nova onda da COVID”. 

que estão fragilizadas dada a
situação da pandemia”. 



     Depois de um breve recesso de final de ano, o Centro Social de Cultura e
Artes Pe Irineu Brand retomou as atividades no dia 11 de janeiro, com foco
no atendimento emergencial. A primeira ação de 2022 foi a distribuição de
arroz e complementos alimentar, 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 continuidade da pandemia. “O registro do aumento de novos casos
de contaminação, com a incidência da variante Omicrom, colocou as famílias
em situação de dificuldade e insegurança”. Ele salientou que a distribuição do
kit de higiene é uma forma de contribuir com a prevenção à contaminação.
     Jonas acrescentou que doar alimentos é uma forma de se dedicar a uma
causa que salva vidas, pois garante a sobrevivência de famílias necessitadas.
“Atualmente, em meio à pandemia, com muitas pessoas perdendo empregos
e com dificuldades financeiras, a doação de alimentos é uma colaboração
fundamental“.
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Mensageiro da Caridade auxilia família de desempregado

Alimento entregue às famílias

Centro Social ajuda famílias da Vila
Maria da Conceição

 

     Carlos Eduardo Castilho, 51 anos,
está desempregado e teve a situação
familiar agravado por um temporal
no ano passado. Ele reside com a
companheira e quatro netos dos
quais assumiu a guarda. O desastre
provocou a perda dos móveis que
garantiam condições básicas de vida
a família. A partir de um
encaminhamento 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 se
reunir para fazer as refeições. Carlos
informou que o núcleo familiar
sobrevivem com o auxílio do
programa

programa Bolsa Famílias e um
Benefício de Prestação Continuada de
uma neta de 12 anos que tem
problemas de saúde. “Com essa ajuda
do Mensageiro da Caridade nossa
família terá condição de moradia
melhor. Estamos felizes com esse
apoio da entidade”. 
      A Assistente Social do
Mensageiro da Caridade, Andressa
Rech, afirmou que a pandemia
agravou a situação das famílias, uma
vez que muitos trabalhadores
perderam o emprego. “Esse auxílio é
uma maneira de reduzir o sofrimento
e dar condições básicas de vida para
muitas pessoas". Ela destacou a
importância do trabalho em rede para
atender as pessoas que realmente
necessitam. Nesse caso, trabalhamos
e

em conjunto com o CRAS Glória para
identificar o problema e encaminhar a
solução de apoio a essa família”. 

Retirada de móveis na sede da entidade

AGENDE SUA
DOAÇÃO PELO

FONE (51)
32232555

A SOLIDARIEDADE
TRANSFORMA A

MUNDO



     O Mensageiro da Caridade tem a nobre
missão de cuidar da vida das pessoas em
todas as fases do ciclo vital. Um dos públicos 

Paróquias recebem arroz para atendimento a famílias vulnerabilizadas
       O Mensageiro da Caridade repassou 48

toneladas de arroz para 84 paróquias e os
centros sociais que integram a rede
constituída para a operacionalização desse
programa. O produto será distribuído nos
meses de fevereiro e março para as famílias
cadastradas pelas equipes paroquiais, dentro
fd

Paróquia atende população carente da Zona Sul
       A caridade tem belas expressões na

Arquidiocese de Porto Alegre. Uma
delas é o da Paróquia Nossa Senhora
de Belém, no bairro Belém Novo, que,
em comemoração aos seus 145 anos de
existência, está reforçando sua ação
social. 
    No dia 28 de janeiro de 2022, foi
realizada mais uma grande atividades
com a participação das famílias
beneficiadas no pátio da paróquia.
Neste dia, além da distribuição de
cestas básicas, as famílias receberam
roupas, agasalhos e calçados. Também
foi 

Solidariedade contribui para garantia de qualidade de vida aos idosos

Clarice recebe alimento para atendimento na comunidade
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Fraldas geriátricas repassadas à entidade

que recebe atenção da entidade são as
pessoas idosas. Em janeiro a entidade
repassou trinta pacotes de fraldas
geriátricas para o Lar Nordlund.
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. Trata-se de uma
entidade sem fins econômicos cuja
finalidade é amparar a pessoa idosa,
independentemente de credo religioso,
cor, sexo, proporcionando-lhes
moradia, alimentação, vestimenta e
assistência médico-hospitalar.
Segundo o servidor da entidade Marco
Aurélio Pereira, a entidade tem um
trabalho pautado pela qualidade de
vida e assistência integral, garantindo
os direitos fundamentais, o respeito e
dignidade do idoso.

   A unidade integrante da rede
socioassistencial, atende atualmente
64 idosos moradores. “Além de um
atendimento qualificado, o lar
oferece carinho, amor incondicional e
a esperança de se viver e enfrentar
todos os desafios advindos desta
fase da vida”.
    Segundo a assistente social do
Mensageiro da Caridade, Andressa
Rech, 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 produto
promovemos esse compartilhamento,
reforçando a ação em rede para
garantir o direito dos idosos à
qualidade de vida”. 

foi realizada a atualização cadastral
dos atendidos, com o objetivo de
fortalecer o controle das ações
solidárias. 
  Segundo o Pároco, Pe. Tiago
Francesco Escouto, as atividades são
mensais, obedecendo a um cronograma
organizado para todo o ano de 2022.
“Atendemos em nossa ação social 100
famílias que recebem o auxílio, são
acompanhadas em sua situação de
vulnerabilidade social e ajudadas na
orientação e encaminhamento para
benefícios sociais”. 

Ação social atende cem famílias do extremo sul

do calendário de auxílio alimentar
emergencial, criado pelas paróquias. Essa
ação tem apoio da Fundação Incobrasa, que
entrega o produto industrializado para o
Mensageiro da Caridade. 
      Segundo a integrante da Coordenação da
Cáritas São José da Vila Nova, Clarice
Bhfduhu

alimentos, roupas e utensílios domésticos
que são agregados no repasse às famílias.
“A mobilização de recursos está muito
difícil com a pandemia, mas mantemos a
atividade com muito empenho e
dedicação”. Ela acrescenta que a
coordenação paroquial realiza um trabalho
constante de controle sobre a distribuição.
“Fazemos um encontro mensal de
monitoramento, revisão e planejamento
das ações”.
           A assistente social responsável pelo
repasse do arroz às paróquias, Cintia
Colombo, destacou que a transferência do
produto para dois meses permite o
planejamento das equipes. Ela destacou a
pontualidade e a disponibilidade para a
retirada do alimento no Mensageiro da
Caridade. “Conseguimos executar todas as
entregas conforme planejado e encaminhar
o alimento para que as equipes possam
realizar suas ações sem prejuízo no
cronograma de atendimento às famílias”. 

Benvenutti, na área da paróquia
são beneficiadas a cada mês 150
famílias com esse produto.
“Fazemos o repasse do alimento
conforme a necessidade das
famílias, a partir de um
mapeamento e identificação das
famílias em maior situação de
vulnerabilidade”. Ela explica que a
entrega é feita nos núcleos
comunitários da Canazava, Jardim
Vila Nova, Sede Paroquial, Morro
Quente, Calábria, Monte Cristo,
Cohab e Campo Novo.
    Clarice explica que a Cáritas São
José pomove campanhas das
comunidade para doação de outros



      O Mensageiro da Caridade será o representante da sociedade
civil do Rio Grande do Sul no Fórum Nacional de Conselhos e
Comitês Estaduais de Migração. A eleição ocorreu durante a
reufu

Orientação pública interrompe atividades socioeducativas
           O Mensageiro da Caridade seguiu as orientações da
Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e não
retomou as atividades socioeducativas presenciais no início de
janeiro, como estava previsto em seu cronograma anual. A
posição do órgão gestou considerou o aumento no número de
testagens para COVID, a declaração de transmissão comunitária
da variante Ômicron na cidade de Porto Alegre e o aumento de
casos de gripe H3N2;
            A Presidente da FASC, Cátia Lara Martins, encaminhou a
determinação às entidades da rede socioassistencial para a
suspensão das atividades coletivas e manutenção dos
atendimentos individualizados, respeitando os protocolos de
saúde. “A carga horária presencial de atendimento da entidade
não poderá ser inferior a 60% do período de funcionamento”. 
           O Supervisor Administrativo do Mensageiro da Caridade,
Alcione Peruzzo, afirmou que seguindo as orientações oficiais, as
equipes dos centros sociais foram autorizadas a trabalhar no
regime de revezamento, visando a menor circulação possível
neste período. “Estamos mantendo o atendimento presencial em
tempo parcial para o recebimento de demandas da comunidade,
como orienta a FASC”. Ele acredita que até o final de fevereiro o
atendimento presencial será retomado com normalidade. 
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Centro Social mantém atendimento individualizado

Fórum Nacional vai integrar iniciativas de apoio aos migrantes
 

Bozzetto foi eleito para representar a sociedade civil

 reunião ordinária do COMIRAT-RS, realizada no dia 03 de fevereiro
de 2022. Foi eleito o jornalista Elton Bozzetto que representa a
entidade no COMIRAT/RS. Para representar o Governo do Estado
foi eleita a Presidente do Comitê Estadual de Atenção aos Migrantes
e Refugiados, Bibiana Waquil Campana. 
         O Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais foi criado
a partir da demanda de uma instância participativa que conjugue
todos os Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes
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.
           Irão compor o Fórum os comitês e conselhos dos estados do
Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Acre,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. A
iniciativa proposta pelo COMIRAT/RS tem apoio e chancela do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A
reunião inaugural do Fórum acontecerá no dia 16 de março de 2022.

A PANDEMIA PEDE NOSSA
ATITUDE DE SOLIDARIEDADE.

 
 ESTENDA A MÃO E AJUDE A

QUEM NECESSITA. 
 

LIGUE 32232555 E AGENDE SUA
DOAÇÃO AO MENSAGEIRO DA

CARIDADE.


