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A ENTIDADE QUE VOCÊ JÁ 
CONHECE, AGORA DE CARA NOVA!

Estamos retomando os nossos 
informativos semestrais para 
ficarmos mais próximos de 
você. Nesta edição, conheça as 
novidades deste trabalho, entenda 
o que mudou, veja como estamos 
enfrentando os desafios da injustiça 
social, da miséria, da violência 
doméstica, da violação de direitos 
das crianças e dos adolescentes... 
Descubra aqui quais são as nossas 
ofertas para as famílias que mais 
precisam de apoio em sua cidade e 
quais as oportunidades que temos 
para você!

A Aldeia da Criança quer 
se (re)apresentar! Nos 
últimos anos passamos 
por várias adaptações e 
mudanças estruturais. 
Novas ações e projetos, 
novos membros na diretoria 
e na equipe, ampliação do 
número de atendimentos 
mantendo, porém, o 
mesmo foco original 
desses quase 50 anos de 
trabalho: A PROTEÇÃO 
DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES.

Trabalhamos diariamente 
para promover, fortalecer 
e qualificar ações de apoio 
a crianças, adolescentes, 
famílias e comunidades 
em situação de pobreza 

e vulnerabilidade, 
fazendo a nossa parte 

pelo desenvolvimento da 
cidadania e resgate da 

dignidade humana.



Desenvolvemos a nossa missão no Estado do Rio de Janeiro: 
na Região Serrana (Nova Friburgo e Petrópolis), na Capital e 
na Região Metropolitana. Veja no mapa onde estamos lutando 
pela proteção das crianças e dos adolescentes em situação de 
risco social.

ONDE ESTAMOS

* Dados do último período apurado - dezembro de 2015.

NOVA FRIBURGO
Conselheiro Paulino

Travessa José 
Ernesto Knust, s/nº.
(22) 2580-7696

NOVA FRIBURGO
Centenário

Rua Rosa Schuenk 
Toledo, s/ nº.
(22) 2543-3571

RIO DE JANEIRO 
Maracanã (sede)

Rua Morales de los 
Rios, nº 22.
(21) 3449-9838

PETRÓPOLIS
Contorno

Estrada do 
Contorno, BR 
040, km. 81.
(24) 2248-9671

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATENDIDOS NOS NÚCLEOS

Friburgo: 640 Rio: 155Petrópolis: 240
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O dia começa cedo nos núcleos da Aldeia... A máquina de cortar grama é ligada em 
Centenário, as janelas abertas para arejar as salas em Conselheiro Paulino, a Kombi 
saindo para buscar doações no Rio e um “bom dia” que vai sendo acenado às primeiras 
pessoas que chegam ao núcleo do Contorno, em Petrópolis. Em pouco tempo, outros 
membros da  equipe entram em cena: os monitores, preparando os espaços para receber 
as crianças no teatro, jiu-jitsu, dança, música, informática, capoeira e reforço escolar e os 
técnicos organizando seus grupos, atendimentos e visitas às famílias...

Enquanto isso, outro movimento segue 
acontecendo, ainda que menos visível 
neste cenário: são os encontros onde 
se alinhavam os jeitos de fazer desse 
trabalho. Encontros temáticos, com 
a equipe multidisciplinar (assistentes 
sociais, psicólogos e educadores), com 
os monitores, com o administrativo e 
com o apoio; e Encontros territoriais 
(com toda a equipe de Petrópolis, por 
exemplo), quando avaliamos a prática e 
planejamos os próximos passos, juntos. 
Há, por fim, um grupo de 12 pessoas 
(diretoria colegiada), cujo olhar mais 
ampliado discute as diretrizes e bases 
que possibilitam que esse trabalho se 
concretize em sua totalidade...

UM DIA NA ALDEIA... 



Famílias das crianças e adolescentes que frequentam as atividades do Projeto 
Portas Abertas e os Centros Educativos | Visitas domiciliares | Acompanhamento 
do rendimento escolar das crianças | Orientações sobre direitos | Encaminhamentos 
à rede socioassistencial: escolas, creches, cursos profissionalizantes, entidades, 
postos médicos, atendimentos psicológicos, mercado de trabalho etc | Rodas de 
conversa para aprofundamento de temas importantes | Apoio material pontual/ 
emergencial, com acompanhamento regular (construção de metas): cestas básicas, 
fraldas, remédios, roupas, móveis e utensílios, material escolar, tratamento 
odontológico, melhorias habitacionais etc | Atuação junto ao Sistema de Garantia de 
Direitos da criança e do adolescente: CMAS, CMDCA, C.Tutelar, dentre outros. 

Acreditamos que nenhuma ação isolada é capaz de 
garantir os direitos das crianças e adolescentes. Por 
esta razão nosso trabalho é desenvolvido a partir de 
uma visão sistêmica e ampliada, atuando em rede e 
através de parcerias para que possamos acessar as 
suas necessidades essenciais, buscando respostas 
eficientes para elas. Através do projeto “Portas 
Abertas” (oferta de atividades gratuitas no contraturno 
escolar) e do trabalho com os “Centros Educativos” 
(apoio a creches públicas ou comunitárias), atendemos 
mais de 1.000 crianças e adolescentes. Nossa equipe 
técnica - Assistência Social, Psicologia e Educação - 
aprofunda a ação,  acessando as necessidades mais

invisíveis por meio do “Acompanhamento 
Familiar”, atuando de forma integrada com 
a rede Socioassistencial e com todos os 
profissionais envolvidos nos projetos. É neste 
Acompanhamento Familiar que reside o foco 
principal das nossas ações e objetivos fins. É o 
nosso diferencial, pois existem inúmeras ofertas 
de apoio à Educação Integral e promoção de 
atividades socioeducacionais e esportivas. As 
famílias assistidas constroem conosco planos 
de desenvolvimento, cujas metas e ações são 
cuidadosamente acompanhadas pela equipe, na 
perspectiva da promoção e de mudanças efetivas.
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ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

PROJETOS CENTRAIS



Apoio aos educadores e demais profissionais das creches: capacitação 
das equipes, reflexão sobre a prática, encontros para aprofundamento de 
temas de interesse | Formação de grupos temáticos e reflexivos abordando 
questões que minimizem dificuldades identificadas e tornem visíveis suas 
potencialidades | Assessoria na gestão institucional (creches comunitárias) 
| Reuniões com grupos de pais | Atendimentos às famílias | Fortalecimento 
dos vínculos família/criança, família/escola e criança/escola | Construção 
de ambientes afetivos como suporte ao processo de desenvolvimento e 
aprendizagem. 

Atividades gratuitas específicas em cada uma das localidades nas áreas 
de educação, cultura, artes, esporte e lazer | Ofertas atuais: Reforço 
escolar, Música, Dança, Capoeira, Jiu jitsu, Futebol, Teatro e Inclusão digital 
| Funciona no contraturno escolar; Acompanhamento do rendimento 
escolar | Acompanhamento familiar | Oportunidade de desenvolvimento 
de capacidades e habilidades das crianças, adolescentes, jovens e adultos 
| Ampliação da autoestima, autoconfiança e cooperação | Estratégias de 
construção de conhecimento de forma lúdica, criativa e afetiva | Trabalho 
integrado à rede de proteção, com destaque para as escolas e creches.
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PORTAS ABERTAS

CENTROS EDUCATIVOS (CRECHES)



PROJETOS ESPECIAIS
UM “ALGO MAIS” QUE FAZ A DIFERENÇA...

A Semana do Brincar de 2016 ocorreu entre os dias 
25 e 29 de maio. Este é um evento muito importante 
por ser uma mobilização mundial, promovida pela 
Aliança pela Infância, oportunidade pela qual 
concentramos diversas atividades lúdicas em todas 
as atividades promovidas pela Aldeia em seus 
núcleos, divulgando e incentivando essa prática tão 
saudável e revolucionária na vida da criança. 

O Brincar é um direito político, é um caminho de 
transformação social que tem como missão honrar 
o direito de ser criança. O foco dessa iniciativa 
é lembrar à sociedade sobre a necessidade de 
preservação e o respeito do tempo das crianças 
brincarem.  Cada vez mais vemos famílias sem 
tempo de qualidade com seus filhos, envolvidos 
em suas rotinas diárias ou ligados isoladamente 
em equipamentos eletrônicos como celulares, 
smartphones, tablets, jogos eletrônicos e tv. Além 
de confecção de brinquedos populares, foram 
realizadas brincadeiras antigas com as crianças. 
Os adultos que trabalham na Aldeia relataram às 
crianças suas melhores recordações de brincadeiras 
na infância. Foi muito especial!

SEMANA DO BRINCAR QUALIFICANDO O TRABALHO:
MONITORES APRENDEM

BRINCADEIRAS DE QUINTAL

“NÓS NÃO PARAMOS DE BRINCAR PORQUE 
ENVELHECEMOS, MAS ENVELHECEMOS PORQUE 
PARAMOS DE BRINCAR.” - OLIVER WENDELL HOLMES

No dia 21 de maio a Aldeia deu a oportunidade 
a monitores do projeto Portas Abertas de 
participarem da oficina “Brincadeiras de quintal”, 
ministrada pelo brincante Mestre Roquinho, no 
Pontão de Cultura Tear/ RJ. O processo resultou 
em um profundo mergulho nas próprias infâncias, 
resgatando brincadeiras e canções tradicionais e 
criando brinquedos a partir de materiais simples, 
relembrando a riqueza de possibilidades que o 
brincar na natureza pode oferecer.

A experiência possibilitou aos participantes entrar 
em contato com os elementos principais do brincar: 
a liberdade, seu pressuposto; o movimento, seu 
meio de expressão; e a alegria, sua consequência, 
além de explorar o território onde se brinca: a 
natureza.

Para confirmar isso, o caminho é simples: basta 
buscar o menino ou a menina que cada um de nós 
um dia foi e eles nos orientarão durante esse desafio 
que é estar diante de uma criança. Nas palavras 
de Mestre Roquinho: “É responsabilidade do 
adulto, da escola, da igreja, de todas as instituições 
que acolhem a criança fornecer ao menino uma 
experiência com a natureza para que ele possa pôr o 
pé na terra e crescer apaixonado pelo planeta.”
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SABORES DA ALDEIA

Este projeto é uma parceria entre professores do 
Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e a Aldeia da Criança. Essa parceria tem 
como objetivo o desenvolvimento de habilidades 
pessoais na área gastronômica, visando promover 
oportunidades de geração de emprego e renda 
das mulheres das comunidades onde atuamos e 
das famílias cujas crianças e adolescentes sejam 
atendidos por algum dos projetos institucionais. Em 
cada encontro são abordadas questões de higiene e 
manuseio dos alimentos, informações nutricionais, 
dicas e sugestões para um aproveitamento integral 
dos alimentos, tudo isso “com a mão na massa”, 
através da preparação de deliciosas receitas como 
chocolates, pães, massas, caldos e sucos. 

LEVE ESTE “SABOR DA ALDEIA”
PARA SUA CASA: 

RODAS DE CONVERSA

No trabalho realizado com as famílias das crianças 
que recebemos em nossos projetos oferecemos 
a oportunidade de encontros regulares para 
aprofundamento de temas de interesse da maioria 
e para a troca de saberes, num rico processo de 
aprendizagem coletiva.

Data: 09/05/16
Tema: Violência
Convidada:Giane Navega (Psicologia)

Para abordar o tema, Giane utilizou como 
pano de fundo a história de um clássico 
infantil: “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo 
Mau”. A adaptação do conto para o público 
adulto teve como objetivo refletir sobre 
relacionamento e violência conjugal/contra a 
mulher. A abordagem perpassou por questões 
como carência, baixa autoestima, complexo 
de inferioridade... Situações que permeiam e 
perpetuam as relações de violência. Para dar 
início ao encontro foi proposto um momento 
de atividade corporal. Após a atividade

de reconhecimento corporal, utilizamos óleo 
perfumado nas mãos das participantes, 
estimulando a auto-carícia; refletiram sobre 
a importância do autocuidado, sobre o amor 
próprio e a autoestima como caminhos para 
fazermos melhores escolhas no relacionamento 
com o outro e consigo mesmo. No flipchart, 
observando as contribuições das participantes, 
foi construída uma carta para o Lobo Mau, 
enfatizando a autodefesa/ autoproteção e 
defesa da família. A forma como o tema foi 
abordado agradou as participantes. Cada uma 
levou para casa um vidrinho de óleo essencial 
ofertado pela Aldeia.

RODA DE CONVERSA
COM MULHERES
CENTENÁRIO/ NOVA FRIBURGO
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ENTENDA O QUE
MUDOU NA ALDEIA

NO INÍCIO ATUALMENTE

Em situação de risco 
social, com perda do 

poder familiar

Em situação de 
vulnerabilidade e 

risco social

Abrigo em sistema de 
Casa-lar (casal social) e 

visitas domiciliares

Atendimentos pontuais, 
encontros temáticos, 

visitas domiciliares, oferta 
de oficinas e atividades 
culturais, educacionais, 

esportivas e de lazer.

Nova Friburgo (Amparo e 
Centenário), Bom Jardim 

(Banquete) e São Pedro da 
Aldeia

Nova Friburgo (Conselheiro 
Paulino e Centenário), 

Petrópolis (Contorno) e Rio 
de Janeiro (capital e Região 

Metropolitana

Casais sociais e 
Assistentes Sociais

Assistentes Sociais, 
Psicólogas, educadoras 

e monitores de várias 
áreas.

Individualizado
Coletivo, de famílias, 

de projetos ou 
núcleos.
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NA LINHA DE 
FRENTE:

NOSSOS MONITORES, 
COM AS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

NA DEFESA: 
NOSSOS PARCEIROS NO COMANDO: 

NOSSOS DIRETORES E 
GERÊNCIA 

NO MEIO-CAMPO:
NOSSA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

E DE APOIO 

Todo esse trabalho acontece 
diariamente graças a uma 
seleção de profissionais e de 
apoiadores que acreditam 
no poder transformador da 
sociedade através do cuidado 
da criança:

CONHEÇA AGORA
O NOSSO TIME

VIRE E SAIBA COMO
FAZER PARTE!



09

SEJA UM APOIADOR DESTE TIME, APADRINHANDO
UMA FAMÍLIA, UM NÚCLEO OU UM PROJETO

Nessa luta diária pelos direitos das crianças 
e adolescentes e resgate da cidadania e 
dignidade humana contamos com VOCÊ para 
reforçar a nossa DEFESA! Veja como entrar 
neste time, ajudando a manter esse trabalho 
que beneficia diretamente mais de 1000 
pessoas, em nossos núcleos!

Seja um doador regular, apadrinhando uma 
família, um núcleo ou um projeto. Entre em 
campo com a gente e faça a diferença! Você 
pode contribuir pessoalmente, reunindo 
um grupo de amigos, parentes ou colegas 
de trabalho, sendo parceiro institucional ou 
indicando um contato seu. 

Assumindo regularmente uma cota você irá 
garantir a continuidade deste trabalho, no 
acompanhamento das famílias em situação de 
pobreza e risco social, na oferta de oficinas e 
atividades gratuitas para crianças, adolescentes 
e adultos de comunidades vulneráveis e através 
do apoio a centenas de crianças das creches 
parceiras.

A PARTIR DE R$ 30,00 MENSAIS VOCÊ JÁ PODE
SE TORNAR UM PADRINHO/ UMA MADRINHA!

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA COMO: 

mobilizaldeia@gmail.com

Banco Itaú
Agência: 0304

Conta corrente: 55521-2
CNPJ: 28600294/0001-01

FAÇA PARTE
DESTA SELEÇÃO

www.aldeiario.org.br/colabore
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SEJA UM APOIADOR DESTE TIME ATRAVÉS DAS
CAMPANHAS, EVENTOS E TRABALHO VOLUNTÁRIO

A maior parte dos recursos que dão suporte à Aldeia é 
arrecadado por pessoas, grupos e instituições através de 
campanhas diversas, eventos beneficentes, aniversários, 
casamentos, bodas, rifas etc. Isso significa que cada doação 
vem carregada de esforço e dedicação dos nossos apoiadoes! 
Assim como nossa equipe mergulha diariamente no trabalho, 
dando o melhor de si, nossos parceiros atuam durante todo 
o ano, em vários lugares do mundo, para que a nossa missão 
possa ser cumprida. Valorizamos MUITO a sua doação. Seja 
ela financeira, material ou com trabalho, cuidamos para que se 
transforme em oportunidade para as crianças e adolescentes 
que nos são confiados. Selecionamos aqui um pequeno, mas 
significativo relato da época da Páscoa para ilustrar isso, durante 
o período de campanha para arrecadação de chocolates:

"Fizemos a oficina de culinária de Ovos de Pascoa, foi muito bacana! Nos proporcionou estudar conteúdos 
de matemática (peso de cada ovinho, uma barra daria pra quantos ovos, quantas barras precisaríamos 
para tal quantidade de crianças...), geografia (o cacau proveniente de qual região, relacionado àquele 
clima típico...), ética (momentos especiais de sermos verdadeiros e experimentarmos juntos o sabor dos 
chocolates, amendoim etc). Todos passaram por cada etapa da produção, desde raspar a barra, levar 
ao fogo mexendo sempre, dar o choque térmico em agua fria, ajeitar os amendoins artisticamente nas 
forminhas (cada um com sua arte criativa) e, por fim, embalar após ter ido à geladeira. Foi uma produção 
e tanta, um grande aprendizado! A distribuição dos chocolates foi feita através de uma dinâmica 
em que cada um escolhia a quem presentear, dizia algumas palavras de bem pra pessoa e escondia 
em algum lugar, gerando um sentimento de emoção em procurar e encontrar, bem apreciado pelas 
crianças pela idade em que se encontram... Fizemos a celebração da Páscoa durante todo o mês. Na 
creche e na Casa do Saber contei historias que falavam de transformação e da força de vontade que 
precisamos empenhar para ela acontecer, com música e gestos. Foi um estudo muitíssimo interessante!!”

Participe de nossas Campanhas anuais (Páscoa, Dia das Crianças e Natal) 
e dos nossos eventos! Contribua financeiramente, com doações materiais 
ou serviços. Chegue mais perto, visite nossos núcleos e conheça a alegria 
de ser um multiplicador do bem, da esperança...

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA COMO: mobilizaldeia@gmail.com

O QUE ACONTECE DEPOIS DA SUA DOAÇÃO?

FAÇA PARTE
DESTA SELEÇÃO
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Janeiro, mês de férias! Mês de Colônia de férias em 
Friburgo. Com a participação dos monitores, fizemos 
diversas atividades, como recreação, passeios e muitos 
mais! Visitamos a Queijaria Escola e o Museu do Mel 
e aprendemos muito! Aprender e brincar combinam: 
Fotografia, observação de paisagens, capoeira, 
brincadeira, pontos turísticos, confecção de mandalas, 
passeios a pé, movimentos na natureza e também 
muitas gincanas, atividades de artesanatos, música e 
filmes... Realmente, dias inesquecíveis!

ACONTECEU, NA ALDEIA...

COLÔNIA DE FÉRIAS

No dia 7 de maio promovemos o nosso 1º Mutirão 
de Cidadania & Saúde, para a comunidade rural de 
Centenário e redondezas, em Friburgo. Vários frutos 
importantes, tão concretos quanto o número de serviços 
e atendimentos, já puderam ser observados, como: 
ampliação da autoestima, fortalecimento dos vínculos 
(familiares, institucionais e comunitários), promoção 
da saúde e bem estar e tantos outros... Confira aqui a 
síntese do que conseguimos realizar, a muitas mãos: 

1º MUTIRÃO DE 
CIDADANIA & SAÚDE

Veja o resumo do que foi a nossa  Campanha de Páscoa deste ano:

CAMPANHA DE PÁSCOA
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CURSO PROMUNDO

100 DIAS DE PAZ

ALDEIA NA CAMPANHA “RIO SE MOVE” 

Dentre as inúmeras atividades que estão sendo organizadas pela 
Pastoral do Esporte está a ação “100 Dias de Paz”, inspirada na 
Trégua Olímpica praticada na Grécia Antiga, integrante do projeto 
denominado “Medalha de Valores”, pelo qual serão implantados 
21 módulos esportivos e socioeducacionais em comunidades 
carentes do RJ. Durante 50 dias antes dos Jogos Olímpicos e até 
50 dias após os Jogos Paralímpicos serão realizados eventos com 
o objetivo de disseminar valores de respeito, amizade, caridade, 
esperança e paz para toda a população carioca e aos visitantes, 
mostrando a Igreja unida ao movimento Olímpico. No dia 23 de 
junho estivemos presentes na Conferência de Abertura desta 
iniciativa, no Museu do Amanhã, refletindo sobre o possível legado 
de Paz a ser deixado para a cidade-sede, inclusive formalmente 
registrado e encaminhado aos órgãos responsáveis e ao Comitê 
Olímpico Internacional. 

Nos dias 12 e 13 de maio foi realizada a Oficina Educativa “Equidade de Gênero em Programas de 
Transferência de Renda e Empoderamento Econômico”, ministrada por Vanessa Fonseca e Rafaela, do 
Instituto Promundo. Participaram 24 profissionais, em sua maioria técnicos de CRAS – assistentes sociais, 
psicologos, além de pedagogos e de membros da coordenação do Programa Bolsa Família de duas cidades. 
No total, havia representantes de cinco municípios serranos: Nova Friburgo, Duas Barras, Sumidouro, 
Cordeiro e Carmo. A oficina contou com exposição oral das facilitadoras do Promundo; interação com 
os participantes através de perguntas/contribuições pessoais e profissionais sobre o tema abordado; 
distribuição de material informativo/manuais que podem ser estudados e multiplicados; dinâmica de 
grupo referente aos temas abordados e formulário de avaliação. Foi uma bela experiência de aprendizagem 
e troca, com a possibilidade de muitos frutos!

No ano dos Jogos Olímpicos, a Arquidiocese do Rio de Janeiro lançou 
a campanha “Rio se Move”, uma parceria com diversas instituições 
locais e da Alemanha com o objetivo dar maior visibilidade a alguns 
programas existentes na área que atuam em benefício daqueles 
que sofrem exclusão social, sempre muito visíveis na dinâmica dos 
grandes eventos. Esta iniciativa nasceu do projeto alemão “Rio nos 
Move”, reunindo várias instituições beneficentes para identificar as 
necessidades locais e disponibilizar jovens e adultos para o trabalho em 
campo. Aldeia da Criança foi uma das entidades selecionadas, através 
do projeto “Centros Educacionais”, desenvolvido na comunidade de 
Quintino, na Creche Pintinho Dourado.
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O nosso “MUITO OBRIGADO” aos parceiros 
institucionais e padrinhos da Aldeia: 

Parceiros na Alemanha:
Kinder in Rio,
Kinder Missionswerk PMK
e Fundação Kinderdorf.

Parceiros no Brasil:
Institucionais: Friburguense Atlético Clube, Grupo GMA, Mitra 
Diocesana de Nova Friburgo, Mitra Diocesana de Petrópolis, 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Prefeitura Municipal de 
Petrópolis, SESC de Nova Friburgo, Universidade Cândido Mendes 
e Universidade Estácio de Sá.
Amigos parceiros: Carla Araújo, Hélia Moreira, Marta Santos, 
Mônica Crosseti, Nidia Fortes e Professores do Curso de 
Gastronomia e Nutrição da UFRJ.

O nosso “MUITO OBRIGADO” aos parceiros e 
doadores das Campanhas, eventos e projetos: 

CAMPANHA DE NATAL/ 2015: Academia Fight Co (Gustavo), 
Águas de Nova Friburgo (Maria Goretti Braga e Emanuel), Alayde 
Brito, Alexandre Correa, Alexia de Carvalho, Aline A. Ferreira, 
Andrea Abdala, Any Fernandes, Camila Coura, Carla Araújo, 
Carolina Poppe, Ceci Santiago, Cláudia Alves, Claudia Saunders, 
Cláudia Soares, Colégio Santo Inácio (Setor de Formação Cristã), 
Cristina Magnanini, Daniela Minuzzo, Deborah França, Denise 
Cavalcante de Barros, Doralice Brito, Elisa Maria Lacerda, 
Elizabeth Accioly, Fátima Saadi, Funerária Oswaldo Cruz (Ruy), 
Gabriel Kreischer Tavares, Gloria Valeria da Veiga, Grupo GMA 
(Carla Araújo), D. Ilda e Sr. Ronaldo, Isabel, Isabel Camões, Isabel 
Cristina Lamarca, Irmara Veículos (Maicon), José Cavalcante, 
Joyce Cafiero, Juliana Assumpção, Juliana Verbicário, Karla Tonini, 
Laís Tammela, Larissa Oliveira, Laura Kiyoko, Ledinha Dantas, 
Leila Levy, Letícia Tavares, Lissia Elena, Lucia Andrade, Luciene 
Guimarães Souza, Lucy Gomes, Mara Cnop, Marceli Matoso, 
Marcella Sulis, Marcia Pimentel, Marcio Marques, Marco Aurélio 
Souza Santos, Maria Beatriz Castro, Maria Claudia Veiga Soares, 
Maria Martha, Maria Zita, Marise C. Barros, Marta Santos, Mirian 
Ribeiro Baião, Odaleia Barbosa de Aguiar, Patrícia Gralato, Patricia 
Padilha, Priscilla Alves de Carvalho, Raphaela Machado, Renata 
Matteoni, Roberta Araújo, Rosângela Pereira, Sandra Japponi, 
Sandra Fortes, Sidnea de Brito, Sueli Moraes, Sueli Rosa, Tais 
Lopes, Tânia Muzzy, Teresa Coelho Gomes, Thadia Turon, Thaina 
Schwan, Valéria de Andrade Silva Nascimento e Vanuza Klein

DOAÇÕES ESPONTÂNEAS (MATERIAIS, FINANCEIRAS 
E SERVIÇOS): Ana Catarina de Vries, Antônio José de Vries, 
Aquafitness Atividades Físicas, Cacilda Thurler, CCAA - Tijuca, 
Colégio Cruzeiro/ Centro- RJ (Sandra Fortes), Cristiane Pereira 
Neves, Cristina Ayres, Depilatti – Instituto de Depilação (José 
Carlos), Eliane de Jesus, Eliane de Vries, Fábio Inácio, Flaviana Faez, 
Flávia Tenório, Hercília, Igor, Irene Brantes, João Lucas Valente, 
Juliano Combat T. da Mota, Light (Cláudia, Daniele e Margarida), 
Lúcia Boeta, Lucimar de Paula Macário Silva, Marilene Bussinger, 
Marlene, Mônica de Vries, Nathália, Redes da Maré (Luciene), Reiany 
Abiraxis e Sandra Fortes. # Parceiros do Mutirão de Cidadania 
& Saúde, em Centenário: ADINF – Associação de Diabéticos de 
Nova Friburgo, AMMA – Associação da Mulher Mastectomizada, 
Centro Terapêutico Babelle, Conselho Tutelar de Nova Friburgo, 
FAOL, Secretaria Municipal de Saúde e Universidade Estácio de Sá.

CAMPANHA DE PÁSCOA: Cacau Show (Gustavo Silva), Funerária 
Oswaldo Cruz (Ruy), Irmara Veículos (Maicon), Juliana Wermelinger 
e Nova Mix (Bernardo Botelho)

NOSSO MUITO OBRIGADO
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OS “ARRAIÁS” DA ALDEIA:

Festa da Creche Pintinho Dourado/ Rio: 
dia 16 de julho
Festa de Centenário/ Friburgo:
dia 06 de agosto
Festa do Contorno/ Petrópolis:
dia 06 de agosto

COLÔNIAS DE FÉRIAS: 

Nossas equipes já estão preparando as 
próximas edições das colônias de férias 
para o mês de recesso escolar:

De 08 a 19 de agosto.

VISITA DOS JOVENS ATLETAS 
PARAOLÍMPICOS DA ALEMANHA: 

Dia 19 de setembro,
em Centenário.

CAMPANHA 
DO DIA DAS 
CRIANÇAS: 

A partir de 19 
de setembro.

CAMPANHA 
DE NATAL: 

A partir de 11 
de novembro.

ANOTE NA AGENDA!

OPORTUNIDADE: HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA

A Aldeia da Criança recebe visitantes em seu 
Refúgio, um espaço de hospedagem solidária, 
localizado nas proximidades do Parque dos Três 
Picos, em Nova Friburgo. Visitar este lugar e 
compartilhar de sua beleza é uma excelente opção 
de lazer e convívio com a natureza. Venha com o 
seu grupo de amigos ou familiares desfrutar da 
exuberância de um dos mais belos cenários da 
região serrana. Aproveite para comer uma deliciosa 
pizza feita em forno a lenha, fazer caminhadas ou 
escaladas. Espaço ideal para camping, workshops, 
festas e outros eventos.

O espaço da sede da Aldeia da Criança, no 
Rio, dispõe de uma aconchegante casa, com 
acomodações coletivas, num local privilegiado 
da capital – Maracanã. Próxima ao metrô, com 
comércio farto, restaurantes e serviços. Faça a sua 
reserva e venha conhecer a cidade maravilhosa!

Hospede-se em um dos nossos espaços para lazer ou trabalho e ajude a manter os projetos da Aldeia:

REFÚGIO KINDERDORF
A NATUREZA AO SEU ALCANCE! 

SEDE DA ALDEIA
VOCÊ NO CORAÇÃO DO RIO!

Tel: (22) 98841-3151 (Gabriel);
Facebook: www.fb.com/refugiokinderdorf Tel.: (21) 3449-9838 (Lúcia)



NOVA FRIBURGO – CONSELHEIRO PAULINO:
Travessa José Ernesto Knust, s/ nº. (22) 2580-7696

NOVA FRIBURGO – CENTENÁRIO:
Rua Rosa Schuenk Toledo, s/ nº. (22) 2543-3571

PETRÓPOLIS - CONTORNO:
Estrada do Contorno, BR 040, km. 81. (24) 2248-9671

RIO DE JANEIRO (SEDE) - MARACANÃ
Rua Morales de los Rios, nº 22. (21) 3449-9838

VENHA NOS VISITAR

QUER SABER MAIS?

Navegue pela história, atividades e parcerias da Aldeia:

www.aldeiario.org.br

Curta e acompanhe o que acontece, em tempo real:

www.fb.com/AldeiaCriancaAlegre

www.grupogma.com.brwww.classlingerie.com.brwww.novamixfoodservice.com.brwww.friburguense.com.br

NOSSOS PARCEIROS NESTE INFORMATIVO:


