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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. As crianças e adolescentes 
também escrevem suas cartinhas para o papai Noel com pedidos simples e de necessidade para elas, quem quiser 
apadrinhar uma cartinha os fará muito felizes e irá contribuir para que o Natal delas fique ainda mais especial. 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.

REUNIÃO DE PAIS
A CHN promoveu mais um encontro com as famílias das nossas 

crianças e adolescentes, na reunião agradecemos as famílias pelo 

apoio e participação delas na Festa da Família e como é fundamental 

o entrosamento e do trabalho em equipe para que o trabalho seja 

excelente. Mostramos também fotos de como foi o nosso passeio 

ao clube e eles perceberam como as crianças estavam felizes com 

aquele momento, e tratamos também de assuntos relacionados ao 

cotidiano das crianças aqui na instituição, como o comportamento e 

novos critérios que estamos utilizando para as crianças e adolescentes 

participarem dos passeios promovidos pela casa. Estes encontros 

são importantes, pois através dele podemos promover formas de 

trabalhar juntos e estreitar ainda mais os laços com essas famílias. 

Aproveitamos para sortear uma televisão e impressora doadas por 

nossos colaboradores, as sorteadas foram Márcia e Claúdia.
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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.

TRABALHO IOS
A Casa do Homem de Nazaré recebeu os alunos do 
Instituto da Oportunidade Social (IOS) para desenvolver 
um projeto solidariedade, fazendo um trabalho 
voluntário conosco. Os alunos desenvolveram atividades 
com as crianças através de gincanas, brincadeiras, jogos, 
atividades de colorir e pintura, cinema, auxílio na rotina 
das aulas, participação e colaboração na organização 
na festa do dia das crianças, criando um vínculo muito 
bacana com os nossos pequenos, doaram também 
muito carinho e afeto fazendo com que os dias que 
eles passavam aqui fossem únicos e especiais. Para os 
voluntários “participar desse trabalho nos enriqueceu 
muito, foi um grande prazer passar alguns dias com as 
crianças e os adolescentes da Casa do Homem de Nazaré, 
uma instituição fantástica que tem um importante papel 
de socialização amparando e instruindo essas crianças, 
queremos parabenizar a seriedade da Instituição e 
agradecer por ter nos recebido tão bem e de braços 
abertos. Foi muito gratificante ver a alegria das crianças, 
sentir que fizemos a diferença pra eles em apenas alguns 
dias”. Agradecemos muito a Rafaela, Larissa, João e o 
Gabriel por esse trabalho encantador, nossas portas 
estarão abertas para vocês.

TRABALHOS 
DE REFORÇO
Os trabalhos das aulas de reforço escolar a cada dia 

nos surpreendem com tanto capricho e dedicação 

das nossas crianças e adolescentes. As monitoras 

do reforço os auxiliam na produção dos trabalhos 

com muito empenho, carinho e dedicação. Esse 

apoio e ajuda das nossas monitoras é um incentivo 

a mais para que as nossas crianças e adolescentes 

a cada dia possam adquirir mais conhecimento e 

cultura. Assim, pedimos a ajuda e apoio de vocês 

amigos colaboradores e padrinhos em nos ajudar 

com doações de material escolar nossos gastos 

são muitos e não possuímos de muito recurso 

para suprir essa necessidade. Agradecemos muito 

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

- Cestas Básicas;
- Material de limpeza e higiene pessoal;
- Material escolar;

Informações pelo telefone: (31) 3463-0315 

e-mail: comunicacao.chn@gmail.com 

Conheça nossa página no Facebook: 

facebook.com/casadohomem.denazare  

AniversAriAntes do mês

Parabéns!
Mábila Maria                     01/11
Yasmin Gabrielle    07/11
Eva Cristina                     12/11
Iraci Aparecida                     18/11
Nilane Lima                      20/11
Eduardo Alves                      24/11
Mateus Cristiano                      30/11

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA CASA DO HOMEM DE NAZARÉ

O Presidente do exercício da Casa do Homem de Nazaré, no uso de suas atribuições, convoca os senhores (as) 
associados (as) para comparecer à Assembleia Geral Ordinária, 

a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:     

1.Relatório das atividades Atual
2.Eleição de nova diretoria

3.Eleição do Conselho Fiscal

Local: Rua Boninas, 425 A, Bairro Esplanada.
Data: 20/11/2017 - Segunda-Feira          Horário: 19h 

Se não houver número suficiente de sócios em primeira convocação, 
instalar-se-á segunda convocação de sócios, com qualquer número, às 19h e 30min.

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2017.

Ir. Jorge Amarilla Vázquez

Presidente da CHN


