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Arraiá CHN!
Nosso arraiá este ano foi um sucesso! Tivemos muita alegria, diversão, brincadeiras e danças, nossas crianças
e adolescentes se” jogaram” e aproveitaram muito cada momento. A equipe da CHN proporcionou as crianças
um ambiente bem agradável, aconchegante e muito colorido com a decoração voltada para as cores das
olimpíadas que acontecerá este ano, tudo feito com a participação dos nossos pequenos . Não faltou também
as comidas típicas como: caldos, canjica, pipoca, algodão doce, cachorro-quente e doces tudo para deixar
a nossa festa ainda mais saborosa. Tudo isso foi possível pelo empenho e carinho dos nossos padrinhos e
parceiros que colaboraram na organização do evento, agradecemos muito a vocês: João Guilherme, Pelé
do Vôlei, Juliana,Flávio Neves, João Lucas Lembi e Walisson Alexandre pelo carinho e amor com a CHN. E
agradecemos também nossos amigos Claudia Sette Câmara, Lara Reis, Wendel Mesquita e os conselheiros
tutelar Mauricio Barbosa, Gabriel Damaso e Wandinho Lelis por ter nos prestigiado no dia do evento. Foi uma
linda festa!
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Editorial
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CHN

Padre Cornélio, SVD
Fundador

Festa! Há mais de 41 anos a ideia de Fundar a Casa de

Padre Cornélio um homem que dedicou a sua vida

Homem de Nazaré não veio somente do Fundador

em ajudar, acolher e amparar crianças e adolescentes

Pe. Cornélio, ela também foi baseada de um trabalho

carentes, fazendo com que a vida e o futuro delas

realizado pelos “S.O.S. Kinderdorfe”, aldeias de
crianças, originárias da Áustria. Mas esse trabalho

fossem transformados. A Casa do Homem de Nazaré
surge com esse propósito de acolher, amparar, educar
e instruir crianças, adolescentes e suas famílias que

continuou em Belo Horizonte por uma pessoa

muitas vezes estão em situação de risco social. Aqui

extraordinária (Pe. Cornélio), que teve coragem e

na casa, esses pequenos encontram o suporte e

decidiu no dia 9 de abril 1974 abrigar quatro meninos

incentivo para que cresçam com dignidade e sejam

de um abrigo que estava fechando. Durante esse

cidadãos que conheçam e lutem pelos seus direitos,

ano foi aperfeiçoando a ideia, buscando parcerias
e no dia 21 de julho de 1975 abriu-se a primeira
Casa do Homem de Nazaré. Depois da primeira casa

tudo isso sendo feito com base nos ensinamentos e
amor deixados por Padre Cornélio, que nos instruiu
o verdadeiro sentido de amor ao próximo. Este mês a
CHN completa 41 anos! 41 anos de amor, dedicação,

vieram outras unidades. Assim, elas representam

solidariedade, amizade e companheirismo. Que Deus

para os meninos e as meninas o “Sorriso de Deus”.

nos abençoe para que a cada dia possamos ser luz e

A CHN começou como abrigo e com o tempo foi se

amor na vida dessas crianças e adolescentes.

ajustando com a realidade, e atualmente atua como

CAPACITAÇÃO

Socialização Infanto Juvenil, Serviço de Convivência

A presidência da Casa do Homem de Nazaré

e Fortalecimento de Vínculos Sócio Assistencial.

realizou uma capacitação com os funcionários,

Seguimos o ideal de nosso Fundador Corajoso em

foi um momento de reflexão e conversa. O

querer ver os nossos adolescentes e jovens formados

presidente Ir. Jorge Amarilla apresentou vídeos

e inseridos no mercado de trabalho. Será o fruto de

com assuntos diversos e situações que acontecem

todo trabalho feito com as crianças e adolescentes
desde 06 anos de idade. Assim, a CHN fará a vontade
do Pai, “que não pereça um só destes pequeninos”.

no cotidiano empresarial e logo depois cada um
pode fazer uma auto reflexão sobre os temas
abordados. Esses encontros são importantes
para promover. mais dinamismo e melhoria

Por isso, não deixe de colaborar com a CHN e se

no ambiente de trabalho, e deverão acontecer

puder chame mais pessoas a colaborarem conosco.

trimestralmente com toda a equipe.
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MUNDIAL DE CAPOEIRA

RODA DE CAPOEIRA

As crianças e adolescentes da Casa do Homem de Nazaré

Fazendo parte da preparação para o Mundial de

participaram do Mundial de Capoeira realizado na

Capoeira a CHN recebeu instrutores e alunos da

Academia Artes da Gerais. Este evento teve como objetivo

Polônia, Espanha e São João Del Rey que vieram

a troca de cordas e o recebimento da primeira corda por

demonstrar um pouco de como será o Mundial

algumas crianças, além de disputarem um campeonato.O

de Capoeira. Os instrutores passaram para os

evento contou com a participação de mestres de todo

nossos pequenos um pouco de suas experiências

o Brasil e também Exterior que passaram um pouco

e culturas. Foi uma tarde bem agradável e com

de suas experiências para as crianças e adolescentes
presentes. As crianças e adolescentes da casa participaram
acompanhadas do instrutor de capoeira “Salada” e também
pelos seus pais/ responsáveis, para que elas pudessem

troca

de

conhecimentos.

Agradecemos

aos

intercambistas pela visita, nossas portas estarão
sempre abertas para vocês.

participar do evento o instrutor de capoeira elaborou uma
rifa para arrecadação de verba para custear as despesas no
evento. O evento também contribui para fortalecer o que
já é trabalhado na CHN com as crianças e adolescentes,
que é: disciplina, respeito, motivação, além da competição
saudável e respeitosa, e também a oportunidade de
socializar com crianças de outros projetos sociais e com
capoeiristas do Brasil e do Mundo. A Casa do Homem de
Nazaré saiu campeã na disputa com dois primeiros lugares
geral feminino e masculino e terceiro lugar na categoria
infantil. Parabéns meninos por esta conquista, que venha
mais troféus e medalhas. Estamos orgulhosos de vocês.

Você pode ajudar a Casa do Homem de Nazaré de muitas formas
Depósito
Banco do Brasil
Agência 1584-9
Conta 6.629-X

Depósito
Banco Itaú
Agência 0587
Conta 08085-4

O boleto bancário não
tem valor estipulado e
pode ser pago em qualquer
banco ou casa lotérica.
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Doação de COMPUTADORES
Recebemos a doação de quatro computadores
da APIMEC-MG que serão utilizados pelas crianças
e adolescentes nas aulas de informática. Os
computadores doados irá ajudar e contribuir para
que nossas crianças adquiram mais conhecimento
e cultura no desenvolvimento de suas atividades
escolares.
Agradecemos
a
empresa
pelo
carinho,amizade e generosidade com a CHN.

ASSEMBLÉIA
Aconteceu a Assembléia Ordinária da Casa do
Homem de Nazaré, foi um encontro para discutir as
demandas e situação da instituição. Na reunião foi
mostrado o balancete do ano de 2015, a atual situação
financeira da CHN, projeto de alfabetização, receitas e
despesas e atividades atuais. Foi um momento muito
importante, pois nossos colaboradores e padrinhos

RECESSO

Informamos que a CHN estará de
recesso entre os dias 18 a 30 de julho,
voltando com as suas atividades
normalmente no dia 01 de agosto.
Desejamos a todos bom descanso!

se informaram sobre tudo que acontece na casa.

Destaques do mês
Homenageados como destaque do mês de maio.
Parabéns meninos e meninas, que vocês continuem
sempre brilhando. Sucesso!
PEDRO HENRIQUE - MAXUEL - VITÓRIA - HENRIQUE
ANDRÉ - ARTHUR - EMANOEL VASSALO - GABRIEL RIBEIRO

AniversarianteS do mês

Parabéns!

Moises Roberto Lopes da Silva
Valdete Carvalho
Greice do Espírito Santo Diniz

11/07
11/07
20/07

