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INcENtIvo FIscAl pArA EMprEsAs
s abia que as  Empresas  podem ajudar  fazendo car idades sem custo para suas  Entidades? 
O beneficio fiscal é um regime especial de tributação que envolvem uma vantagem ou simplesmente um 
desagravamento fiscal perante o regime normal, assumindo-se como uma forma de isenção, redução 
de taxas, deduções a matéria coletável, amortizações e / ou outras medidas fiscais desta natureza. A 
legislação do Imposto de renda tem diversos incentivos fiscais que por desconhecimento, muitos 
contribuintes deixam de utilizar tais dispositivos legais. A Casa do Homem de Nazaré pode receber das 
empresas ajuda financeiro com incentivo da Operação de Caráter Cultural e Artístico (4%) e Atividade 
de Caráter Desportivo (1%). A CHN é uma associação civil sem fins econômicos, fundada há 42 anos e 
está registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS. O nosso público alvo são crianças e adolescentes entre 06 e 
15 anos de idade, cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda e/ou cujas 
crianças e adolescentes são provenientes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos 
e com dificuldades para se manter. Desenvolvendo um trabalho de Assistência Social, visando proteger, 
amparar, educar e instruir as crianças e adolescentes e suas famílias através de ações socioeducativas, 
atualmente atendendo 80 crianças e adolescentes. 

4



Presidente: Ir. Jorge Amarilla Vázquez, SVD
Coordenação Administrativa e Pedagogica: 
Janaina Carla da Silva Rocha
Assistente Social: Gisele Cristina de Souza Ribeiro Dias
Comunicação e Edição: Thiara Magalhães
Diagramação: Karoline Oliveira de Almeida Lima 
Revisão de Textos: Nair Pôssas Guimarães

Endereço: Rua Boninas, 425 
Bairro:Esplanada CEP 30280-220
Belo Horizonte/MG Brasil
(31)3463-0315
CNPJ: 18.274.167/0001-06
Distribuição gratuita

Psicóloga: Rita Cássia Lourenço de Souza 
Fotos: Arquivos da CHN
Tiragem: 500 exemplares
Impressão: Tech Press Artes Gráficas
Sugestões para o jornal: comunicacao.chn@gmail.com
Website: chn.org.br
        facebook.com/casadohomem.denazare 

Expediente - Jornal Despertar

Editorial
cHN

Memorial
Padre Cornélio, SVD
Fundador

2

A Casa do Homem de Nazaré atualmente atende 80 
crianças e adolescentes de 06 a 15 anos divididos 
em dois turnos: manhã e tarde. Os assistidos tem  
a oportunidade de adquirir mais conhecimento 
e cultura, através das atividades que são a eles 
oferecidas como: reforço escolar, que colabora 
na formação deles como cidadãos. O objetivo da 
instituição é fazer com que eles cresçam é possam 
ser capazes de desenvolver suas capacidades e 
habilidades na sociedade na busca de um emprego 
e de uma formação. Por isso, a importância de vocês 
parceiros que nos ajudam sempre, pois através 
de sua generosidade podemos a cada dia buscar 
fazer um trabalho com mais qualidade e oferecer 
um ambiente mais agradável e confortável a eles. 
Agradecemos muito o carinho e amizade de sempre, 
que nossos laços se fortaleçam a cada dia mais. 

AUlA DE ArtEs
As produções da páscoa estão lindas, tudo 
foi feito com muito carinho e dedicação pelas 
nossas crianças e adolescentes. Este ano elas 
levaram para casa um lindo enfeite para colocar 
na porta, com o auxilio da professora de artes 
Valdete Carvalho saíram enfeites maravilhosos 
que tiveram como base na sua construção 
CD’s. As crianças e adolescentes ficam muito 
ansiosas e empolgadas para mostrarem suas 
artes as famílias e amigos e capricham na 
produção. Feliz Páscoa!

Com a Páscoa celebramos a ressurreição de 

Jesus, daquele que com seu amor superou 

todo o mal, superou a própria morte, 

daquele que transforma a nossa vida a cada 

dia. Nesse espírito, pedimos pelo Senhor 

ressuscitado que leve a paz a todo mundo, 

pedimos também pelo nosso país que ele 

nós dê paz para seguirmos em frente em 

um país dividido pela ganância e egoísmo. 

Que Deus ressuscitado seja o amparo para 

todos, especialmente para os mais frágeis e 

necessitados e guie a todos pelos caminhos 

da justiça, de amor, e de paz.  Feliz Páscoa!
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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.

DEclArAção sobrE 
os bolEtos 
Prezados colaboradores  como 

informamos t ivemos que  real izar 

mudanças  nos  boletos  da CHN,  pois 

o  nosso Banco I taú não aceita  mais 

sem registro  dos  doadores  e  sem os  

va lores.  Vamos cont inuar  gerando com 

o registro,  com valor  e  com vencimento 

no f inal  do mês,  mas o  valor  do boleto 

pode ser   pago ou não pago,  você pode 

escolher  o  valor  menor  para  pagar  sendo 

diretamente no Caixa ,  ca ixa  e letrônico 

ou pela  internet .  Pedimos desculpas  e 

contamos com colaboração de vocês, 

estamos buscando a  melhor  forma para 

todos.  A  CHN precisa  de você. 

ENtrADA NovAtos
A equipe da CHN real izou no mês de 

março uma reunião com as  famí l ias  e  os 

novos a lunos da nossa  Unidade.  Nesta 

reunião foi  apresentada a  histór ia , 

regras,  funcionamento e  a  estrutura  da 

casa .  Hoje  são 80 cr ianças  e  adolescentes 

atendidas  na unidade,  dando supor te 

as  at iv idades  escolares  e  t rabalhando 

na formação humana e  c idadã para 

que possam crescer  com dignidade 

melhorando a  qual idade de v ida de 

seu núcleo fami l iar.  Desejamos boas 

v indas  a  essas  cr ianças  e  adolescentes 

e  que e las  aproveitem e desfrutem com 

muito amor e  car inho as  opor tunidades 

oferecidas  a  e las  pela  CHN.  Estamos de 

braços  aber tos  para  atendê - las.  Sucesso 

para  todos!  Sejam bem vindos!
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A cHN prEcIsA DE vocÊ! 
Veja alguns itens que podem ser doados para CHN.

- Talheres;
-Vasilhas plásticas;
- Panela de pressão grande
- Liquidificador.

AtENDIMENtos 
INDIvIDUAIs
Como um auxilio para as aulas de reforço temos os 
atendimentos individuais, que são dedicados para 
as crianças e adolescentes que apresentam alguma 
dificuldade na alfabetização. Este complemento visa dar 
mais atenção e ajuda a nossos pequenos para que eles 
possam a cada dia mais ter conhecimento e cultura e 
possa fazer com que eles cresçam como cidadãos capazes 
de lutar por seus direitos e transformar a sociedade na 
qual estão inseridos. Para este suporte contamos com 
a ajuda de voluntários, que dedicam um pouco do seu 
tempo para desenvolver este trabalho conosco. 

cApoEIrA
As aulas de capoeiras da CHN são sempre voltadas para o bem- 
estar e na qualidade de vida das crianças e adolescentes,além 
de proporcionar a elas a conhecer outra diversidade cultural. A 
capoeira é uma arte marcial disfarçada de dança, hoje é considerada 
patrimônio cultural mundial genuinamente brasileira, uma prática 
esportiva que proporciona aos praticantes benefícios como: 
maior flexibilidade, mais coordenação, estimula a velocidade, a 
autoconfiança, respeito ao próximo, entre outros. E para que as 
crianças e adolescentes desenvolvam suas habilidades na capoeira, 
precisamos de alguns materiais para auxiliar o professor, como: 
cones, bambolê,balança, corda, cabaça, berimbau, arame e agogô, 
itens necessários para compor o trabalho. 

AniversAriAntes do mês

parabéns!
Ana Júlia Victória              03/04
Geovana Christina da Silva          24/04                 
Davi Rafael Mendes              27/04
Gisele Cristina                                 30/04


