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NATAL SOLIDÁRIO
É já começou os preparativos para o Natal Solidário da CHN,nossa festa acontecerá na segunda 

quinzena de dezembro. A festa tem como objetivo promover para as crianças e adolescentes um 

momento especial de confraternização e carinho. E para que esse momento aconteça contamos 

com o apoio de pessoas físicas, padrinhos e empresas para levar mais assistência as nossas crianças 

e adolescentes, através da arrecadação de donativos (alimentos, brinquedos e vestuários), que 

ajudará muito na organização da nossa festa. A contribuição pode ser feita de outra forma, caso 

queira, podendo realizar a doação livre até o dia 12 de dezembro através dos contatos: 

(31) 3463-0315 e/ou comunicacao.chn@gmail.com – e pelo endereço: Rua Boninas 425, 

Esplanada,ou através de nossas contas bancárias  banco Itaú agencia: 0587, conta: 08085-4 e/ou 

banco do Brasil: agencia: 1584-9 , conta: 6.629-X. Participe,toda forma de ajuda é muito bem vinda! 
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A Casa do Homem de Nazaré tem grande preocupação 

com o futuro de nossas crianças e adolescentes. 

Pensando assim, o projeto tem como foco principal 

fazer com que elas construam um futuro diferente, 

sendo cidadãos que saiba lutar pelos seus direitos e 

deveres.  Cada atividade que é desenvolvida tem o 

objetivo de trabalhar e ampliar trocas culturais e de 

vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar 

a socialização e a convivência comunitária. Assim, os 

resultados propostos com o serviço realizado visam 

a redução de ocorrências de vulnerabilidade social, 

prevenção da ocorrência de riscos sociais, aumento 

de acessos a serviços assistenciais e melhoria na 

qualidade de vida dos usuários e seus familiares.E para 

que as nossas atividades aconteçam e tenham mais 

qualidade, agradecemos a vocês amigos, parceiros e 

padrinhos pelo carinho e generosidade de sempre. 

Jesus nos ensina como devemos amar nosso pai, 

nossa mãe e irmãos, através do amor que primeiro 

devemos ter a ele. Precisamos primeiro nutrir o 

amor que vem do coração de Deus, porque assim 

saberemos amar de forma correta e intensa nossos 

pais, nossos filhos, aqueles que fazem parte da nossa 

vida. Existe muito amor vivido de forma errada e 

cega, mas no entanto não existe um amor mais belo 

e puro do que o amor de Deus. Assim, devemos amar 

uns aos outros, conforme Deus nos ama fazendo 

com que o amor que temos pelos que estão a nossa 

volta seja o melhor possível. Então amemos o Senhor 

sobre todas as coisas e assim saberemos amar mais 

o nosso próximo. A Casa do Homem de Nazaré é um 

lugar de muito amor com Deus e com as crianças 

e adolescentes que fazem parte do projeto. Venha 

conhecer o nosso projeto e sentir essa energia de 

amor que temos com todos. 

ATENDIMENTOS PEDAGÓGICOS
Visando a melhoria da aprendizagem de nossas crianças e adolescentes, oferecemos a eles um 

apoio individual pedagógico. Esses atendimentos são voltados para as crianças e adolescentes 

com dificuldades escolares, como leitura e escrita. Procuramos com esse suporte fazer com que 

eles se formem como cidadãos capazes de desenvolver habilidades necessárias para fazer uso 

social da leitura e da escrita de forma crítica e reflexiva no contexto em que estão inseridos. A 

CHN está sempre preocupada em oferecer o melhor para a nossas crianças e adolescentes para 

que eles possam transformar seu futuro.



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.

DIA DAS CRIANÇAS
O Dia das Crianças da CHN foi incrível! Não faltou 

diversão e alegria esses dias, foi proporcionado 

a elas um dia maravilhoso no clube, onde elas 

se jogaram na piscina e brinquedos, além de se 

deliciarem com picolés, balas, pirulitos e doces 

foi um dia muito especial para elas. Agradecemos 

a todos os nossos amigos e parceiros que 

contribuíram para que essa data não passasse 

em branco, agradecemos em especial Wendel 

Mesquita, Claudia O Sette Camara, Lara Reis, 

Dagmar Silva e Fuvia pelo carinho e amizade de 

sempre. E não acabou por ai, tivemos também a 
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visita do jogador do sub 20 do Cruzeiro Esporte 

Clube Natan Ferreira, o  jogador veio conhecer de 

perto o trabalho que é realizado com as crianças e 

adolescentes, e aproveitou a oportunidade para 

fazer a doação de cestas básicas que foi entregue 

a cinco crianças, além de sortear uma camisa do 

time. Ficamos muito felizes com a presença e 

carinho do jogador nesta data tão importante 

para os nossos pequenos. Ele elogiou o trabalho 

e disse que espera que a cestas básicas doadas 

possa continuar a dar esperança pra quem 

precisa. Essa parceria com os times de Minas 

apoiando a nossa instituição nos faz a cada dia 

fazer o trabalho com mais empenho e amor.
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AÇÃO SOCIAL
A Casa do Homem de Nazaré recebeu a visita dos 
alunos da Nova Faculdade de Contagem dos cursos de 
Direito, Farmácia e Enfermagem para uma ação social. 
A ação foi no intuito de celebrar o dia das crianças, 
onde os alunos  fizeram um teatro de fantoches sobre 
a dengue, brincadeiras e orientação de higiene bucal, 
além de muita pipoca, cachorro-quente e guloseimas. 
Foi uma tarde bem divertida e animada, segundo a 
coordenadora do curso de Enfermagem Ana Maria Silva 
foi um momento de muita alegria e também satisfação 
estar realizando este trabalho. 

CHN COLHENDO FRUTOS
A cada adolescente que sai da casa e conquista 
seu espaço em busca de uma oportunidade de 
trabalho ficamos muito felizes e orgulhosos de estar 
colhendo bons frutos do trabalho que é feito na 
instituição. Vibramos agora pela Bruna Miranda que foi 
encaminhada para Cruz Vermelha para fazer o curso 
de menor aprendiz, após o término do curso ela será 
encaminhada para o mercado de trabalho. Desejamos 
a Bruna muito sucesso e empenho nesta nova etapa. 

Mábila Maria                                                               01/11                             
Yasmin Gabrielle Cardoso                                    07/11
Eva Cristina                                                                   12/11
Iraci Aparecida                                                           18/11                         
Nilane Lima                                                                  20/11
Eduardo Alves da Silva                                           24/11
Mateus Cristiano Marques                                   30/11

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;
-Bacias plásticas;


