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É preciso estar atento com a saúde, e os 
dentes não podem ser esquecidos. Neste 
sentido foi promovida, pelo Projeto 
Crubixá JHJ, uma oficina de Higiene Bucal, 
para as 115 crianças e adolescentes 
atendidas na unidade. A Drª Fernanda 
Favalessa Ribeiro demonstrou a 
importância da higiene bucal para a saúde 
humana e no final ela presenteou a todos 
com um kit de escova de dentes, creme 
dental e fio dental. A oficina foi um canal 
de grande esclarecimento para todos os 
presentes, que com uma linguagem 
simples a dentista conseguiu interagir e 
assim prender a atenção de todos, levando 
a conscientização de como se ter uma boa 
higienização bucal. 
 
 

FALANDO DE CÁRITAS 
Abril/2015 

Ano 1 – Nº 09 

PROJETO CRUBIXÁ REALIZA OFICINA DE HIGIENE BUCAL 

Projeto Jeito de Mulher iniciou 

em abril nova turma de 

Auxiliar Administrativo. 

 

 

PROJETO GIRASSOL COMPLETOU sete ANOS DE ATUAÇÃO 

 

Para valorizar a data e despertar 

nas crianças e adolescentes o gosto 

pela leitura, o Centro de Acolhida 
promoveu uma semana de 

atividades com foco na literatura 

infanto-juvenil, com: Contação de 

história visita a biblioteca e outras 
atividades. A contação de história 

foi coordenada pela professora e 

intérprete de libras, Telma Wender 

Firmo de Jesus, que interpretou: "O 
menino que via o mundo com as 

mãos", "Se criança governasse o 

mundo.", "A lagartixa Zaza" e "O 

grande rabanete". Na visita a 
Biblioteca Municipal, as crianças e 

adolescentes ouviram a história da 

biblioteca e puderam escolher os 

livros que quisessem para com eles 

passar momentos mágicos de 
leitura. Para encerrar a semana o 

Centro de Acolhida irá nessa sexta-

feira, realizar as apresentações das 

atividades da semana, que são 
músicas, poesias e pequenas peças 
em homenagem a Monteiro Lobato. 

O Projeto Girassol completou em abril, 
sete (7) anos de atuação em favor de 
crianças e adolescentes em situação de 
risco e vulnerabilidade social no 
município de Aracruz. A unidade filial da 
Cáritas Diocesana de Colatina está 
instalada em Aracruz (ES) desde 2008 e 
tem os princípios e valores cristãos 
cultivados da própria Igreja para a 
valorização e garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. O Projeto é 
uma iniciativa da Paróquia São João 
Batista, que anuncia e testemunha de 
maneira concreta o Evangelho de Jesus 
Cristo. Atualmente o Projeto Girassol 
atende 150 crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos e 11 meses que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade/risco social, moradores 

do bairro São Marcos, Planalto, Cupido e 
Guaxindiba. As ações desenvolvidas 
visam o desenvolvimento intelectual, 
inclusão digital, educação pelo esporte, 
oficinas de artesanato, musicalização, 
entretenimento, expressão cultural, 
espiritualidade, integração da família com 
o Projeto, atendimento psicossocial 
visando conhecer as necessidades e 
atendê-las de acordo com os recursos 
disponíveis.  
 

 

 

 

Projeto Girassol: Cuidando do nosso futuro! Cuide você também! 
DOAÇÕES Banestes – Ag. 111 – C/C 17.742.115 

18 de Abril Dia Nacional do Livro 

Infantil 

 
"Um país se faz com homens e livros" 

(Monteiro Lobato). 

 

O Dia Nacional do Livro Infantil é 

comemorado no dia 18 de abril em 
homenagem a Monteiro Lobato, 

escritor que, como poucos, dedicou-

se à literatura infantil no Brasil. Este 

dia foi instituído em 2002, ano em 
que foi criada a Lei 10.402/02, 

registrando a data de nascimento de 

Monteiro Lobato como o dia oficial da 

literatura infantojuvenil. 
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Visite-nos em: 

www.caritascolatina.org.br 

Com a chegada do Ano Novo, 

iniciaram-se também ações 

pela Paz. Em 2014, os bispos 

da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) 

aprovaram, por unanimidade 

durante a 52ª Assembleia 

Geral, o Ano da Paz. Trata-se 

de um período de reflexões, 
orações e ações sociais, que 

se estenderá até o Natal de 

2015. 

 

“Que possamos viver este Ano 

da Paz com muitas bênçãos. 

Atitudes, gestos concretos e 

sempre pedindo ao Senhor 

que nos ilumine e que traga 

esta paz aos nossos corações, 
às famílias e a todo o mundo. 

Que a Paz reine em nossas 

fronteiras! Sejamos 

propagadores e testemunhas 

da paz, aquela paz que vem 

do Senhor”, disse o cardeal 

Orani. 

 

Com a proposta do Ano da 
Paz, a Igreja no Brasil quer 

ajudar na superação da 

violência e despertar para a 

convivência mais respeitosa e 

fraterna entre as pessoas. 

 

“Vamos refletir durante o ano 

sobre o porquê da violência e 

sobre a necessidade de uma 

convivência fecunda e 
frutuosa. O Ano Litúrgico nos 

oferece oportunidades para 

pensar sobre a paz e a 

realidade da violência”, 

lembrou dom Leonardo. 

PARÓQUIA CRISTO REI REFLETE SOBRE A AÇÃO SOCIAL DA IGREJA 

 Como ponto de partida para a Semana da 
Paz, evento que acontece anualmente no 
município de Sooretama, a Paróquia Cristo 
Rei, promoveu no dia 11/04 um encontro 
para refletir sobre a Ação Social da Igreja, 
com foco na Diocese de Colatina. A reflexão 
foi assessorada pela coordenadora da Caritas 
Diocesana, Srª Aline Costa Martins Melotti, 
que a partir da pessoa de Jesus Cristo 
apresentou qual o verdadeiro sentido de ser 
Igreja e de ser cristão. Além disso, a 
coordenadora mostrou as ações sociais 
desenvolvidas na diocese de Colatina, tanto 
pelas Pastorais Sociais, quanto pela Cáritas e 
outros movimentos.  

CENTRO DE ACOLHIDA PROMOVE REFLEXÃO E CELEBRAÇÃO DA 

PÁSCOA 

 

Cáritas Brasileira e CNBB lançarão campanha de apoio e socorro ao Nepal 
A Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) preparam uma campanha de arrecadação de 

recursos financeiros para o Nepal, país atingindo, no último dia 25, por um terremoto de magnitude 7,9 graus. A Caritas 
Internationalis (CI), confederação de entidades de ajuda internacional e desenvolvimento da Igreja Católica, está 

trabalhando em Kathmandu com a Caritas Nepal no rescaldo do terremoto. Encontram-se no Nepal, 33 agentes de várias 

Caritas do mundo e há um recurso de, aproximadamente, 2,5 milhões de euros para atender às necessidades imediatas dos 

sobreviventes da tragédia. 

O momento contou também com apresentações musicais realizadas pelas crianças e adolescentes 
atendidas no Ceami e foi encerrado com uma apresentação de capoeira, oficina desenvolvida 
também pela entidade. Estavam presentes membros das pastorais sociais da paróquia Cristo Rei; 
Colaboradores do Centro de Acolhida Maria Imaculada – Ceami, unidade filial da Caritas em 

Sooretama; Crianças e adolescentes atendidos pela Unidade; Membros da Sociedade e o Padre 
Gabriel Stella de Sooretama. 
 
 
 

A páscoa existe para nos lembrar deste 
momento inigualável chamado ressurreição. 
Cristo morreu, mas ressuscitou. Este foi o 
espírito que envolveu a reflexão realizada 
no Centro de Acolhida da Criança e do 
Adolescente. No início da semana a Unidade 
promoveu de maneira ecumênica, com a 
contribuição do Evangelista Thiago Luiz 
Nunes Gomes e pelo Presbítero Claudio 
Santana, da Igreja Assembleia de Deus, 
momentos de reflexão sobre o verdadeiro 
sentido da Páscoa.  Para finalizar a festa da 

celebração da Páscoa, as crianças e os 
adolescentes do Centro de Acolhida, 
participaram uma tarde interira de 
comemorações. Houve apresentações de 
dança, música, jogral, brincadeiras e até 
roda de capoeira. Além disso, o evento 
contou com a participação do grupo de 
voluntários Amigab, funcionários do Grupo 
Águia Branca que presentearam todos os 
atendidos com um ovo de chocolate.  
 
 
 

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DE NOVO BRASIL, CONHECE AS AÇÕES 

SOCIAIS DA DIOCESE DE COLATINA 

 
As colaboradoras da Unidade Sede da Cáritas 
Diocesana, Aline Costa Martins Melotti e Sandra 
Scotá, participaram no último sábado (18) da 
reunião do Conselho Pastoral Paroquial da 
Paróquia São Sebastião, em Novo Brasil. Na 
ocasião as colaboradoras apresentaram aos 
paroquianos de lá as ações sociais da Diocese de 
Colatina por meio das ações das Pastorais 
Sociais e da Cáritas. O momento aconteceu por 
iniciativa do pároco Pe Davi Campos Maciel Neto, 
e teve o objetivo de informar as ações sociais 
desenvolvidas pela diocese e conscientizar a 
respeito da importância dessas ações no 
processo de evangelização. 
 
 
 
 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DE 

MAIO 

 

 

Julieverson M. Aiolfi – 01/05  

Comunidade Betânia 

 

Elildes Placides Fraga – 
01/05 Ceami 

 

Cirlei Farmal Lopes – 04/05  

Mater Christi 

 

Mª Aparecida Oliveira – 

09/05  

Obra Social 

 

Flavia Medina Cardoso – 
13/05 Projeto Crubixá 

 

Gesiele Xavier– 14/05 

 Mater Christi 

 

Gabriela de Oliveira – 20/05  

Obra Social 

 

Ozana Lemos - 20/05   
 Projeto Crubixá 

 

Marivaldo de Almeida - 25/05 

Comunidade Betânia 

 

Maria Cristina Preti – 26/05  

Mater Christi 

 

Ana Paula Fonseca  – 31/05  

Mater Christi 


