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Presépio Vivo de 2011

Comunicação Social

Encenação do
nascimento de Cristo

Hermínio D’Andréa, um jornalista comunitário

Em comemoração ao Natal, os
moradores do Asilo Padre Cacique
vão realizar um apresentação
teatral sobre o nascimento de
Jesus Cristo. O Presépio Vivo será
realizado na quarta-feira (21/12),
a partir das 21h, no jardim da
casa. A atividade é gratuita e
aberta à comunidade. O objetivo
do horário é fugir do forte sol que
prejudicaria os sensíveis atores.
Com duração aproximada de uma
hora, em um jardim inteiramente
iluminado, 36 vovôs e vovós
vão participar da peça, além
dos voluntários que ajudam nas
“deixas”. O evento é tradicional
na rotina dos moradores. Este ano
completa sua 16ª edição.
- É bem emocionante de assistir,
é muito bonito. Eles aguardam
pela realização dessa festa durante
todo o ano – explica a diretoratécnica do Asilo Padre Cacique,
Cristina Pozzer Mesquita.
Maria e José serão interpretados
pelos moradores Ari Castro (91
anos) e Leopoldina Cardoso de
Souza (82 anos). O casal, que
se conheceu no Asilo, oficializou
sua união em cerimônia realizada
na capela da casa, no dia dos
namorados.

Hermínio
D’Andréa, residente
há oito anos no Asilo
Padre Cacique, é um
jornalista comunitário
e editor-chefe de O
CACIQUE, jornal
que busca promover e
caracterizar os costumes,
práticas individuais e coletivas do
ambiente social em que está inserido.
O CACIQUE estabelece vínculos
solidários com os individuos entre si
e com a comunidade que habitam,
sejam moradores ou funcionários,
criando em seus leitores um
sentimento de pertencimento a esta
sociedade beneficente. Conversando
com Hermínio percebe-se que sua
prática na edição do jornal lhe repassa
a nítida impressão de exercer a sua
cidadania como sujeito-coordenador
de um veículo comunitário ativo,
responsável que é pela criação de um
canal de comunicação com todos
os componentes desta tradicional
instituição, modelo de administração
solidária. O CACIQUE representa
a voz dos seus moradores, inclusive
refletindo sua administração superior,
repassando-nos a ideia de uma
cultura de liberdade em que os seus
moradores têm vez, contrapondo-se
nitidamente à cultura do silêncio.

Institui-se na edição
coordenada pelo Hermínio
a estrutura do pensamento
coletivo dos eventos, dos
movimentos sociais, das
festividades, estabelecendo-se
naturalmente uma
cumplicidade sadia entre
todos os habitantes e
lideranças administrativas, sem fala
nos colaboradores externos que
freqüentam seguidamente o asilo.
Assim sendo, O CACIQUE Notícias
passa a ser o espelho as comunidade,
interagindo com todas as pessoas que
convivem na instituição, ocasionando
naturalmente o verdadeiro espírito
da comunicação, o que, de forma
concreta, aprimora a auto-estima dos
personagens comunitários. Hermínio
consegue então propiciar com sua
iniciativa jornalística – um pacto social
– importante na estruturação de uma
sociabilidade com qualidade crítica que
irá se aperfeiçoando gradativamente.
E isto tudo acontece devido à
leitura e ao potencial democrático
da administração que, facilitando a
criatividade de gente como Hermínio,
cria as condições objetivas para que a
própria instituição se aperfeiçoes cada
vez mais.
Prof Sergio Alexandre Goldani
Faculdade de Medicina - UFRGS

1º Curso de Culinária do Asilo Padre Cacique

Visita ilustre

Vovôs e vovós preparam Paella
Gaúcha em curso gastronômico

Presidente do INSS visita
asilo e formaliza doação

Apesar de muitos serem experientes na cozinha,
vovôs e vovós do Asilo Padre Cacique mostraram
que ainda podem aprender muito e deram essa
demonstração com uma bela Paella Gaúcha. O
aprendizado foi possível aos participantes da 1ª
edição do Curso de Culinária do asilo.
- Não importa quantos anos a pessoa tem. É
importante que ela desperte novos interesses na vida
ou então que consiga reavivar algo que já existe –
comentou o idealizador do projeto, o Chef Sandro
Hauschild.
A ideia surgiu após
conversa com a
diretoria do asilo.
Tem objetivo
de abrir, para
moradores e
comunidade,
a chance de
viver uma
experiência
diferente
dentro de
uma cozinha.
- Estou
felicíssimo.
Aqui, estou
vivendo a vida e
sentindo como ela é
boa – afirmou o morador do
asilo, Luiz Eduardo Krebs Duarte, 66 anos.
O Chef lembrou que, apesar da recomendação dos
médicos de consumo diário de 5 gramas de sal, o
brasileiro tem hábito de consumir 17 gramas. Ele
recomendou cautela na hora de salgar os alimentos.
A voluntária Edith Cunha, 74 anos, saiu empolgada.
- É uma coisa a mais que a gente sabe e é muito
bom. Sempre tive vontade de conhecer aqui e gostei
muito – disse.
O curso de culinária do asilo, que teve auxílio da
culinarista Rejane Machado, foi aberto para pessoas
a partir dos 60 anos de idade. Novos Inscrições e
informações pelo (51) 3233-1691. Vagas limitadas.

Moradores do Asilo Padre Cacique foram
beneficiados com as comemorações dos 21 anos do
INSS. Servidores do instituto arrecadaram alimentos
nas festividades e doaram para a instituição que cuida
atualmente de mais de 150 idosos.
Um grupo de funcionários visitou o asilo, entre eles a
Gerente Executiva do INSS em Porto Alegre, Sinara
Aparecida Pastório, e o Presidente Nacional do INSS
Mauro Luciano Hauschild, que esteve no Estado
acompanhando a presidente da República, Dilma
Roussef. Ao saber que a entrega coincidiria com a
passagem pelo Rio Grande do Sul, Hauschild decidiu
visitar o asilo e acompanhar a entrega. O ato foi
realizado na tarde do dia 02 de setembro.

Eu agora posso passar (o que aprendi) para
minhas vizinhas, para meus filhos e netos

Silvia Marina Barbosa, 62 anos, que após a
experiência se candidatou a voluntária do asilo

Bem-estar

Doação de sirene aposenta
antiga sineta
A antiga sineta está se aposentando.
No seu lugar um dispositivo
eletrônico com sirene vai anunciar os
horários das refeições no centenário
Asilo Padre Cacique. A modernidade
ajuda a resolver os problemas de
atrasos dos idosos no horário das
5 refeições. Na rotina do asilo, a
comunicação é indispensável para
organização do trabalho dos voluntários e bem
estar dos mais de 150 vovôs e vovós. A iniciativa da
empresa Diponto foi oferecer, de forma voluntária,
a doação e instalação do novo equipamento. Para o
diretor geral do asilo, Júlio César da Silva Pinto, a
iniciativa foi importante para todos.
- A área da instituição é grande. Tínhamos apenas
uma sineta e que não estava sendo suficiente.
Muitos idosos não estavam ouvindo o chamado. É
um benefício para os voluntários e funcionários e
também para os moradores - comentou.
Fundado em 2005
Órgão Comunitário dos Moradores
do Asilo Padre Cacique
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Revitalização

Soldados vão recuperar pintura do asilo
Uma cerimônia e a
assinatura de termo
de cooperação deram
início à parceria para
recuperar a pintura do
Asilo Padre Cacique.
Soldados realizarão a
restauração do prédio,
que contará com o apoio
do Senai, Tintas Renner,
Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio,
Sindicato da Indústria
da Construção Civil
do RS e do Exército.
A cerimônia oficial foi
realizada em outubro.
- Quando estamos com dificuldades
para trabalhar, em momentos quase
desesperadores, sempre aparece

uma movimentação anônima, uma
doação, uma ajuda, que só pode
ser uma permanente colaboração
de nosso fundador – ressalta o
presidente do Asilo Padre Cacique,

Edson Brozoza.
A infraestrutura
do Asilo Padre
Cacique
tem
aproximadamente
cinco mil metros
quadrados.
Foi
inaugurado após
dez anos de obras.
- Orgulho-me de
poder dizer que em
Porto Alegre temos
uma instituição
com essa grandeza
humana,
dona
de um trabalho
sensível e fantástico que realiza ao
longo de sua existência – exalta o
Prefeito Municipal de Porto Alegre,
José Fortunati.

Semana Farroupilha

Apresentação religiosa

Culto religioso celebra
tradições gaúchas

Vovôs e vovós recebem
coral da Santa Casa

O tradicional e centenário prédio do Asilo Padre
Cacique ganhou ares campeiros na manhã de sábado do
dia 17 de setembro. Um culto crioulo foi celebrado em
frente ao asilo emocionando moradores e voluntários.
O altar foi montado na escadaria principal do asilo e,
com orações, preces e trovas, todos participaram do
evento. Músicos participaram da celebração. A cruz foi
estilizada no espírito da Revolução Farroupilha e das
tradições gaúchas.
No 1º ato foi feita a entrada das cores que representam
os 5 continentes, com o celebrante lembrando as
tradições gaúchas que estão nos mais de 5 mil CTGs,
piquetes e MTGs. Logo após, a entrada do Círio
Pascal simbolizou a proteção divina dentro e fora
da Igreja. Pão e vinho não foram os únicos símbolos
presentes. Um aliado bem gaúcho: a cuia e a chaleira
trouxeram significado de solidariedade, dos causos e
enfrentamento das fadigas. Zareios, pelegos e pilchas
simbolizaram o conforto para enfrentamento da árdua
jornada na busca dos animais. Representantes de
religiões participaram do evento. A iniciativa teve
apoio do Piquete Rodrigo Cambará.

A capela do Asilo Padre Cacique tornou-se
pequena para o grande número de convidados que
prestigiaram os simpáticos cantores do Coral da
Santa Casa, dirigida pelo regente João Araújo. Após
a apresentação, o coral seguiu cantando e animando
os vovôs e vovós até a recepção, com energia que
fizeram os moradores pedir “mais um”.
Cultura em foco

Tarde de autógrafos no
Padre Cacique
A autora do livro Objetos & Memórias, Roseli
Bueno, realizou uma tarde de autógrafos no
Asilo Padre Cacique, em novembro. O dinheiro
arrecadado com as vendas será revertido para as
instituições assistenciais do Brasil. No Rio Grande
do Sul, a escolhida foi o asilo. Os vovôs e vovós
agradecem o carinho e a dedicação de Roseli, Beatriz
e os demais participantes da sessão de autógrafos.

Coluna do
HERMÍNIO

Saúde

Moradores do Padre
Cacique participam
de corrida

Silêncio no Barulho
Porque será que é durante o horário de “silêncio” que se escuta mais
“barulho”? Preocupado com o bem-estar de todos, o diretor Dr. Julio
falou outro dia para os moradores das alas masculinas sobre o horário
e limpeza. Tudo bem. No entanto a observância da palavra do diretor
durou pouco nos ouvidos dos amigos.
Artigos para festa estão à venda
Encontra-se à venda, no setor da recepção, uma interessante exposição
de artigos para as festas natalinas. É o que nos informa as voluntárias do
atelier Arte no Porão. Os demais artigos também estão disponíveis para
encomenda.
Uma guia de utilidade pública
Encontra-se a venda no setor da recepção, uma interessante guia de
utilidade geral. Os interessados poderão entrar em contato com os
colaboradores da instituição para adquirir o seu. Temos certeza de que
o valor da guia está ao alcance, que alem do preço, encontrarão no início
matérias falando do asilo.
“O METRO” e os metros de imprensa escrita
Aproveito para registrar, com tristeza, a morte do jornalista Gelson
Domingues, da Rede Bandeirantes, que foi morto quando cobria uma
operação do BOPE, no Rio.
Em outra maneira, nos alegramos, ou melhor, me alegrou ver nosso
amigo, o jornalista Maicon Bock, fazer parte deste metro de mais de 40
mil utilidades diárias. É desta maneira que o responsável por esta coluna
de O Cacique, saúda o O Metro e seus diretores.
Esta “COLUNA” colaborando...
A missão desta coluna é, na realidade, destacar algumas coisas que se
“escondem” entre as diversas e que na realidade, se confundem. E não
serve para nada. É por isso que estamos mais uma vez informando que
as roupas “sujas” usadas durante a semana, devem ser entregues na
coleta da lavanderia as segundas-feiras e serão entregues após as quartasfeiras.

Use este espaço para ajudar os vovôs e
vovós do Asilo Padre Cacique e ainda
aproveite para divulgar a sua empresa.
Informações: (51) 3361.6016

A palavra superação resumiu
o esforço de voluntários e
moradores do Asilo Padre
Cacique que participaram da 4ª
Corrida para o Idoso, em 18 de
setembro, em Porto Alegre.
Com organização do Instituto
de Geriatria e Gerontologia da
PUCRS, o evento sensibilizou
a comunidade aos problemas da
3ª idade e incentivou a prática
de exercícios físicos.
Os vovôs mostraram força de
vontade para cruzar a linha de
chegada, como Maria Jussara
Oliveira, 63 anos, que teve a
perna amputada e usa prótese.
- Nunca participei de corridas,
mas estou muito feliz de ter
participado. A sensação é muito
boa e vou participar sempre
agora, foi o máximo – exalta.
O enfermeiro Vinícius Merlo
acompanhou os participantes.
- Gosto muito de esporte e achei
ótima oportunidade de aliar o
útil ao agradável – explica.
A roda de samba do asilo animou
quem cruzava a chegada, após
4km de percurso na Avenida
Beira-Rio.

