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CAPACITAÇÃO
A capacitação realizada pelos funcionários da Casa do Homem de Nazaré, terminou com sensação 

de dever cumprido e crescimento profissional. Com a parceria da Aproximar Recursos Humanos, 

representada pela Kátia Andrade promoveu nos encontros temas voltados para a excelência 

profissional, comunicação e feedback, integração e sensibilização e trabalho em equipe. Os 

encontros foram conduzidos com muita leveza e dinâmica que proporcionou aos participantes 

maior entendimento e compreensão dos temas apresentados. Esta capacitação teve o objetivo 

de promover reflexões sobre as competências profissionais necessárias ao desenvolvimento das 

atividades e alinhamento das informações . Este encontro foi muito bom para os profissionais 

da CHN, pois assim será possível melhorar ainda mais a qualidade do trabalho oferecido. 

Agradecemos muito a Kátia pela disponibilidade e atenção.
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A Casa do Homem de Nazaré trabalha a 41 

anos desenvolvendo trabalhos para promover 

a socialização e inclusão social de crianças e 

adolescentes. Seus projetos oferecem momentos 

de aprendizado e melhora a qualidade de vida com 

ambientes de paz, com encontro do saber e com 

a amizade. Além de projetos culturais e atividades 

recreativas. Para a realização dessas atividades 

contamos com a ajuda de parceiros e padrinhos 

que fazem a cada dia melhorarmos a qualidade 

do trabalho realizado e desenvolver mais projetos. 

Então fazemos um convite a todos, que venham 

participar e conhecer nossos projetos. Estamos 

chegando ao final do ano e várias campanhas serão 

realizadas, como: Natal Solidário. Junte-se a nós 

nessa aliança de amor e carinho com o próximo.

Dia 12 de outubro: Dia das Crianças!  Aquelas que 

com sua ingenuidade e carinho nos faz derreter 

de amor. As crianças representam a plenitude do 

Reino dos Céus, símbolo maior que Deus está vivo 

e presente no meio de nós. A criança, com sua 

pureza, bondade e retidão nos ensina a termos 

um coração bom, mais puro, um coração com mais 

afeto. Estamos com tantas crianças abandonadas, 

que precisam da nossa ajuda fraterna, nosso 

acolhimento amigo, ajudemos a elas que estão 

carentes e perecem de um cuidado especial, seja 

ele financeiro ou amoroso. Não deixemos que a 

expressão do Reino de Deus seja desprezada e 

desamparada. Cuide dos pequenos, pois são os 

maiores no coração de Deus!

AULAS DE CAPOEIRA
As aulas de capoeira está com uma dinâmica 

diferente, além de aprenderem sobre a 

luta as crianças e adolescentes estão tendo 

a oportunidade de aprender a tocar os 

instrumentos. O monitor de capoeira Salada está 

ensinando a tocar os instrumentos: berimbau, 

atabaque,pandeiro e agogô. Segundo ele, os 

instrumentos ensinam as crianças a ter mais 

musicalidade, trabalha ritmo e diferenciação 

de sons. A cada som que elas conseguem emitir 

vimos tamanha alegria e satisfação no rosto 

delas, com a nova descoberta. 



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.

FESTA DA FAMÍLIA
Realizamos mais um encontro das famílias 

da CHN, este ano com o tema: Que nenhuma 

família termine por falta de amor, foi um 

momento de muita emoção, carinho, amor 

e ternura. Com a participação especial de 

Dom Serafim que proferiu algumas palavras 

e deu uma benção especial para todos que 

estavam presentes,  o evento contou com  

a participação dos pais de nossas crianças 

e adolescentes que além de escolherem 

o tema/frase da festa fizeram uma linda 

apresentação com um coral cantando a 

música Oração da Família.   A nossa festa 

teve o objetivo de estreitar os laços entre as 

famílias,  padrinhos e parceiros com a CHN 

em um momento cheio de amor, carinho 

e confraternização. Agradecemos muito a 

presença de todos os amigos, pais,  parceiros, 

padrinhos que nos prestigiaram neste dia 

tão especial.  E aos funcionários por toda 

a dedicação e carinho no planejamento e 

execução do evento.
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DOAÇÃO BAZAR  HUDSON
A Casa do Homem de Nazaré recebeu a doação de 800 
kg de alimentos, feitos pelo Bazar Hudson Imports.  O 
Bazar Hudson é o maior evento outlet de utensílios e 
utilidades para o lar de Minas Gerais. Conta, atualmente, 
com três edições ao ano; cada uma com cinco dias de 
duração, A entrada no evento é mediante doação de 
1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) ou um 
livro em bom estado, e é integralmente revertida para 
diversas instituições parceiras. A doação feita nos ajudará 
a manter uma alimentação de qualidade e saudável 
para nossas crianças e adolescentes. Agradecemos mais 
uma vez a Hudson Imports pelo carinho e parceria com 
a CHN. ajudar a melhorar o trabalho desenvolvido. 

DOAÇÃO
Estamos chegando ao final do ano e a nossa produção 
de Natal já começou. E para que saia tudo lindo estamos 
precisando de doações de botões para compor as nossa 
produção. Nos ajude a enfeitar e a encantar ainda mais o 
Natal das nossas crianças e adolescentes. 
Entre em contato conosco: 3463-0315 e/ou 
comunicacao.chn@gmail.com.

Silvia Viviane                                                               04/10                               
Gabriela Rabelo                                                        08/10
Matheus Iago Miranda                                         11/10
Camily Gabriela Gonçalves                                16/10                          
Sofia Emanuele de Paulo                                     19/10
Bruna Miranda Maciel                                          26/10
Wesley Davi Ricardo                                               31/10

AniversAriAntes do mês

Parabéns!

A CHN PRECISA DE VOCÊ! 
Veja alguns itens que podem ser doados para CHN.

- Cestas básicas;

- Liquidificador;

- Talheres;

- Panela de pressão - 7 litros; 

- Vasilhas de plástico;


