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FEstA JuNiNA dA CHN
A festa  Junina da Casa do Homem de Nazaré  está  chegando,  estamos preparando uma 
l inda festa  para  nossas  cr ianças  e  adolescentes.  Este  ano nossa  festa  acontecerá  no 
dia  23/06 (sex ta- fe i ra) ,  e  para  nos  a judar  na organização precisamos de vocês  amigos, 
parceiros,  padr inhos e  madr inhas.  Vamos precisar  de a l imentos,  guloseimas,  refr igerantes 
e  br inquedos para  fazermos l indas  prendas  para  as  br incadeiras,  i remos arrecadar  as 
doações  até  o  dia  21/06.  A  doação também pode ser  fe i ta  em espécie,  através  do depósito   
bancár io  no banco I taú –  Agência :  0587-  Conta :  08085-4 .  Lembrando também que a 
CHN busca sua doação em qualquer  lugar  e  horár io.  É  só  agendar !  Mais  informações   
através  do te lefone (31)3463-0315 ou pelo  emai l :  comunicacao.chn@gmai l .com,  de 
segunda a  sex ta- fe i ra .  Par t ic ipe,  vamos fazer  uma festa  pra  lá  de boa.
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AulAs dE REFoRço
A aula de reforço é uma  atividade fundamental  na CHN, 

ela contribui muito para a formação de conhecimento 

das nossas crianças e adolescentes. Nossas monitoras são 

dedicadas e preocupadas em ajudar nossos pequenos 

em tudo, e as atividades escolares a cada dia ganham 

nota 10 pelo capricho e  cuidado. A monitora Magali 

Márcia ajudou na elaboração dessa linda maquete sobre 

o centro urbano, foi um trabalho muito bem feito e com 

muito carinho. Agradecemos muito as monitoras pelo 

incentivo e apoio com as nossas crianças e adolescentes. 

Estamos atravessando um momento em nosso país de crises, 

crises financeiras, econômicas, políticas  e acima de tudo moral. 

A corrupção que a cada dia é exposta nos faz refletir até  onde vai 

o caráter, a ética e a moral do seres humanos, onde os interesses 

coletivos não são mais lembrados e sim o que prevalece é a 

própria manutenção de poder e vantagens pessoais. A ganância 

e a disputa de poderes levam os indivíduos  a “cegueira”, os 

fazendo esquecer que foram colocados ali por uma sociedade 

que acredita que eles estão os representando lutando pelos 

direitos de um bem comum e para promover uma qualidade 

de vida a todos, mas infelizmente acabam se corrompendo e 

deixando os interesses coletivos de lado.  O que nos resta a fazer 

é lutar para que a paz seja restaurada novamente e que a justiça 

seja feita.E pedir a Deus muita sabedoria, paciência e que o amor 

ao próximo volte a reinar nos corações dos homens para que 

o bem comum prevaleça. A Casa do Homem de Nazaré é um 

lugar de amor, alegria e honestidade e isto procuramos sempre 

passar para os nossos pequenos para que cresçam cidadãos de 

caráter e tenham respeito com o próximo. 

CoNvoCAção

Assembléia Geral ordinária da Casa do Homem de Nazaré

O Presidente da Casa do Homem de Nazaré, no uso de 

suas atribuições, convoca os senhores (as) associados (a) 

para comparecer á Assembleia Geral Ordinária, a fim de 

deliberarem, sobre os seguintes assuntos:

1- Aprovar contas 2016;

2- Apresentação da atual situação financeira da CHN;

3 - Apresentação de inventários dos patrimônios da CHN;

4 - Apresentação das atividades atuais;

5- Autorização para vender a casa da Rua Raposos,554, 
ou casa da Sete de Abril,41 do bairro Esplanada, BH/MG;

6 - Revisão do Estatuto da CHN.

Local: Rua Timbiras, 519 Bairro Funcionários. Sede da Esdeva.

Data: 12/06/2017- segunda feira              Horário: 18:00h.  

Senão houver número suficiente de sócios em primeira 

convocação, instalar-se á segunda convocação de sócios, 

com qualquer número, ás 18h e 30min.

Ir. Jorge Amarilla,svd

Presidente da CHN
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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.

Ação NovA FACuldAdE 
A Casa do Homem de Nazaré recebeu a visita 

dos alunos e professores da Nova Faculdade, 

que vieram falar de alguns temas para as 

crianças e adolescentes como: bullying, Dst’s 

,drogas, higiene bucal e corporal. Foi uma 

tarde bem produtiva e com muita informação 

com temas importantes para a educação dos 

nossos pequenos, os alunos abordaram os 

temas de uma maneira leve e descontraída 

para o entendimento de todos. Nossas crianças 

e adolescentes  aproveitaram a oportunidade 

e tiraram todas as duvidas em relação aos 

temas, foi uma tarde bem produtiva e de muita 

interação entre todos. A CHN se preocupa 

muito com educação dos seus assistidos e 

promover algo que possa ajudar na formação 

deles como cidadãos é de grande relevância. 

Agradecemos muito a Nova Faculdade pela 

parceria e apoio de sempre, serão sempre 

muito bem vindos a instituição.

REuNião dE PAis
Tivemos mais  um  encontro com as 

famí l ias  da CHN com a parcer ia  da 

Ass istente S ocia l  da  Fundação José  

Fernandes de Araújo e  consultora 

da empresa JFC Fabíola  Car la ,  onde 

fa lamos o  objet ivo da Casa do Homem 

de Nazaré.  Fabíola  fez  uma breve 

apresentação mostrando dentro da 

le i  da  ass istência  socia l  a  f inal idade e 

função da inst i tuição,  a lém de fa lar  de 

cada at iv idade que é  desenvolv ida aqui 

e  sua impor tância  para  as  cr ianças  e 

adolescentes.   Nossos  encontros  são 

preparados para  levar  até  os  pais  mais 

conhecimento,  informação e  estabelecer 

mais  v ínculo com a inst i tuição.
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A CHN PRECisA dE voCÊ! 
Veja alguns itens que podem ser doados para CHN.

- Cestas Básicas;
- Itens de higiene pessoal;
- Cabaças;

informações pelo telefone: (31) 3463-0315 

e-mail: comunicacao.chn@gmail.com 

Conheça nossa página no Facebook: 

facebook.com/casadohomem.denazare  

AGRAdECiMENto 
EsPECiAl
A Casa do Homem de Nazaré é uma 

instituição sem fins lucrativos e depende da 

ajuda de nossos parceiros e amigos em todos 

os sentidos. Assim, gostaríamos de agradecer 

a generosidade dos amigos Bruno Cardoso e 

da Sra. Emengarda pela doação de utensílios 

como: talheres, prateleiras, geladeira, panelas, 

liquidificador, entre outros. A nossa demanda 

é muito grande e não possuímos de recursos 

suficientes, a cada doação feita a instituição é 

sempre muito bem vinda e de grande ajuda. 

Muito obrigada aos amigos nossas portas 

sempre estarão abertas para vocês. 

AniversAriAntes do mês

Parabéns!

Estevão Luciano                       02/06
Isabelly Stephany    04/06
Franciele Almeida   15/06
Stefany Melissa                      15/06
Stefano Junio                       20/06
Amanda Vitoria                       23/06
Emanoel Vassalo      26/06
Guilherme Pereira    26/06


