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Asilo recebe distinção por
trabalho realizado com
vovôs e vovós
O Asilo Padre Cacique recebe
na noite de 26/08, o troféu Senar
na categoria Ação Comunitária.
O evento acontece na Associação
Leopoldina Juvenil, em Porto
Alegre. A iniciativa é do Senar-RS, Fecomércio-RS, Rede Pampa/Jornal o Sul, Icatu e Sicredi
Seguros. A atividade faz parte da
programação oficial da Expointer
2012. O evento inicia às 20h30 e
é fechado para convidados.

Asilo Padre Cacique recebe doações de fraldas
geriátricas e materiais de higiene pessoal
O trabalho desenvolvido higiene pessoal são aceitos sabopelo Instituto de Desenvolvimen- nete, shampoo, pasta de dente,
to do Fornecedor (IDF-RS) esco- escova de dente, lenços umedecilhe anualmente uma instituição dos, perfumes entre outros.
de caridade para ser beneficiada
As doações podem ser enviapelo prêmio Fornecedor Cons- das ao IDF-RS na Rua Dr. Flores,
ciente. O Asilo Padre Cacique foi 263 salas 1103 e 1104 – Centro
selecionado como entidade a re- Histórico – Porto Alegre, impreceber as doações. A maior carên- terivelmente até o dia 30 de secia da entidade é de fraldas ge- tembro. A entrega será feita em
riátricas, bem como material de festa oferecida pelo IDF-RS no
higiene pessoal e leite (integral mês de outubro.
ou em pó). Entre os produtos de

Projeto Memorial Asilo Padre
Cacique resgata história da
entidade
Qualquer pessoa pode ajudar enviando objetos e documentos
relacionado ao prédio e ao Padre Joaquim Cacique de Barros

A preservação da história por
meio de objetos e documentos é
objetivo do projeto “Memorial Asilo Padre Cacique” que busca redescobrir passagens ligadas à vida
e obra do Padre Joaquim Cacique
de Barros, o Padre Cacique, e do
centenário prédio que abriga a instituição.
O projeto é coordenado pelo
diretor de patrimônio do Asilo Padre Cacique, Norberto Brozoza, e
conta com a participação de historiadoras voluntárias.
- Muitas famílias já estiveram

envolvidas na administração do
asilo e outras já tiveram familiares
como moradores. Estas pessoas
podem nos ajudar, pois provavelmente mantém documentos – esclarece Brozoza.
O diretor de patrimônio do
Asilo Padre Cacique explica que
o projeto está sendo desenvolvido em três etapas: organização do
acervo existente , busca do material histórico e implantação do memorial.
Por conhecer o projeto, uma
voluntária lembrou que mantinha

em casa uma partitura da época da
criação do hino do Asilo Padre Cacique e resolveu levar à instituição
para a peça fazer parte do acervo.
Assim como este caso, qualquer
pessoa que queira ajudar pode entrar em contato com o asilo pelo
telefone (51) 3233.7571 ou ir à entidade no endereço Av. Padre Cacique, 1178, Menino Deus, Porto
Alegre. O Memorial Padre Cacique
visa redescobrir a história da entidade, hoje presidida pelo advogado Edson Brozoza.
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Devemos aprender durante toda a vida ,
sem imaginar que a sabedoria vem com a
velhice.
Platão
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Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Gripe
teve abertura na Instituição
Eles serviram de modelo, posaram para dezenas de fotógrafos
e o mais importante de tudo: passam a ser o exemplo a ser seguido
para que os milhares de vovôs e
vovós procurem os postos de saúde para receber a vacina contra a
gripe. O Asilo Padre Cacique foi
o palco para cerimônia simbólica
da abertura da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. A entidade recebeu o ato pela
primeira vez em sua história e no
mesmo dia vacinou 126 do total de
150 moradores.
O Coral do Asilo Padre Cacique fez uma apresentação durante
a solenidade arrancando aplausos
emocionados de todos. Duas moradoras receberam a vacina do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também aplicou a dose
próprio ministro da saúde Alexan- mundo. Estamos com 67 mil pos- no evento o secretário municipal
dre Padilha: Vera Regina, de 66 tos em todo o Brasil, seja em uni- da saúde, Marcelo Bósio; o presianos e Elza Pacheco dos Santos, de dades básicas ou espaços adapta- dente da Câmara de Vereadores,
72 anos. Elza, comentou que esta dos como esse aqui no Asilo Padre Mauro Zacher; a deputada federal
foi a primeira vez na vida que ela Cacique, procurando chegar mais Manuela D´Ávila e o deputado esrecebeu a dose, e ficou orgulhosa perto de onde está o público prio- tadual Adão Villaverde, entre oupor ter recebido do ministro da ritário que nesse caso são os ido- tras autoridades.
saúde. Quem também ficou feliz sos - disse.
O prefeito de Porto Alegre,
da vida foi Osvaldina Rodrigues
A campanha vai até o dia 25 José Fortunati, lembrou o esforço
Pinto que procurou o ministro e de maio sempre das 8 horas às 17 do município para oferecer serviço
também pediu que recebesse a va- horas nos postos de saúde. Devem gratuito para idosos com dificulcina.
procurar a vacina idosos a par- dade de locomoção.
- Eu sou pior do que criança, tir de 60 anos, trabalhadores de
- Basta as pessoas entrarem
mas essa não doeu. É ótimo para saúde, crianças entre seis meses e em contato com a secretaria musaúde, por isso eu digo para os be- dois anos, gestantes e povos indí- nicipal da saúde explicando o mobês não chorarem! - disse bem hu- genas.
tivo que o idoso não pode se momorada.
- Um dos motivos pelo qual vimentar e as equipes irão até ele
A iniciativa comandada pelo viemos ao Rio Grande do Sul para para que possa receber a imunizapresidente do Asilo Padre Caci- lançar a campanha é o fato de ser ção - explicou Fortunati.
que, Edson Brozoza, teve o objeti- um estado com maior proporção
O secretário estadual da saúvo de servir de exemplo para cons- de idosos no nosso país e pela con- de, Ciro Simoni. comentou a meta
cientização da população sobre a dição de inverno rigoroso e um cli- de vacinar 1 milhão e 400 mil
importância da vacina. O ato con- ma que propicia mais casos graves pessoas acima de 60 anos no Rio
tou com a presença do ministro de internação ou óbitos pela gri- Grande do Sul.
da saúde, Alexandre Padilha, que pe H1N1. Por isso é fundamental
- Por isso a importância de
representou a presidente Dilma atingirmos as metas e proteger- estarmos aqui no Asilo Padre CaRousseff.
mos a população do estado do Rio cique, para mostrar que é impor- É um ato de proteção. Hoje Grande do Sul - lembrou o minis- tante a vacinação nessa faixa etáo Brasil tem um dos maiores sis- tro Alexandre Padilha.
ria - comentou.
temas nacionais de vacinação do
Também estiveram presentes
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Coluna do
HERMÍNIO

Homenagem no aniversário do Asilo
Padre Cacique

Novidades no Asilo
O nosso amigo Ari Castro
acompanhado de sua esposa Leopoldina Irene, recebeu do Secretário Geral do Sindicato dos Empregados do Comércio, Cláudio Janta,
um troféu de bronze pela passagem dos seus 80 anos. Dentre outras coisas, o agraciado adiantou
que pretende fazer um passeio até
o Nordeste. Disse ele: “É muito
bom viajar, e isto pretendo depois
do dia 18. E este passeio farei com
minha esposa Leopoldina.”
Ainda soubemos que o Sr. Ary
foi sorteado com um passeio ao
Beto Carrero pelo SINDEC.

Fazendo parte dos 114 anos de
fundação do asilo, os moradores
tiveram a grata satisfação de junto com a direção administrativa e
religiosa prestigiar a apresentação
da orquestra Villa Lobos, que vieram homenagear a data.
Os momentos no interior da
capela, onde se deu a apresentação de obras musicais do maestro
Villa Lobos, sob a direção da professora Cecília Silveira, encantou
todos que se encontravam presentes.
A orquestra Villa Lobos é
composta por jovens pertencentes da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Heitor Villa Lobos,
que é mantida graças ao apoio recebido pela Prefeitura Municipal,
Banrisul e da Petrobrás. A professora juntamente com seus alu-

nos recebeu os agradecimentos de
Diretora Técnica Cristina Pozzer
Mesquita, em nome de todos, por
mais uma passagem de anos do
Asilo Padre Cacique.

Casamento caipira e muita coisa boa no “Arraiá” do Padre
Cacique
Como em anos anteriores, a tradicional festa
junina do Asilo Padre Cacique realmente estava boa,
apesar de o sol estar presente a tarde se fez fria, mas
não desanimou os moradores, visitantes e funcionários.
A festa começou ás 14 horas, no jardim da “ala
masculina”, onde foi montado um “fechado”, que foi
muito concorrido, para a pesca de prêmios e mesas
que ficaram destinadas a apresentação dos doces,
pipoca, batata doce, pinhão, quentão. Enfim tudo de
bom para festejar São João.
A festa que começou no horário programado
teve o Casamento no Arraiá realizado no refeitório.
Este ano o acontecimento contou com “astros de safra nova” tendo como destaque o “juiz do casamento” o “noivo e a noiva-esposa”.Este acontecimento
foi assistido por um grande número de testemunha.
Este ano até a professora Loreni, deu uma de “namorada abandonada” que apelou na hora do casamento....
Aliás, por falar em gente nova, no teatro do Asilo, o Sr. Juiz deu uma dentro, mostrou que entende
de noivo apressado que tenta escapar das “autoridades” policiais, isso sem mencionar os “parentes do
noivo”...O Senhor Padre não pode comparecer por

estar com o “transporte” mau para andar, por este
motivo não teve padre. Mas tudo correu muito bem,
e o final foi cheio de aplausos e muita música que ficou a cargo do “Maestro Alécio” e tendo como contra-regra a Sra. Antonia. Também contamos com a
presença das irmãs Teodora, Amabilis e Cecília, Não
podemos deixar de falar do pessoal da cozinha que
desempenhou o papel principal o de tocar fogo no
pinhão, no quentão e nas outros quitutes da festa.E
o restante da festa ficou por conta de todos os participantes, que teve seu encerramento ás 17h30m.
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3º Passeio do Idoso, o
Padre Cacique esteve
presente
No dia 10 de junho, realizou-se o “3º Passeio do Idoso”
na Avenida Beira Rio, próximo
ao Gasômetro, que contou com
um enorme número de participantes e “avulsos”, dentre eles
contamos com 20 moradores
do Asilo que saíram daqui com
a intenção de participar da corrida.Lá chegando, acompanhados pelo Albino Torma – Técnico em Enfermagem , Flávia
Nunes – Educadora Física e da
Assistente Social Ana Maria.
Também se fez presente a escola de samba ”Porão do Padre”,
que dava maior entusiasmo,
não só aos pertencentes do Asilo, como os que por lá estavam
e aplaudiam.
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Coral Som, Pessoa e Arte
exibe-se pela segunda vez
no Asilo Padre Cacique
Na tarde do dia 20 de junho, o coral Som, Pessoa e Arte,
dirigida pela Sra. Gilia Gerling,
apresentou-se pela segunda vez
em público. Foi sem dúvida alguma, um momento de completa
harmonia,que alcançou merecidos aplausos. Várias músicas foram apresentadas, até o amigo
Clodoaldo cantou, arrancando
aplausos dos presentes. Na parte
final da apresentação o coral cantou “Quando calienta el sol” e “Besame mucho”.Encerrando com a
apresentação do morador Ariosto
que dirigiu o coral, que recebeu os
cumprimentos de agradecimento da Diretora Técnica Cristina
Mesquita e do Conselheiro Alécio
Borsoi.

O Grupo de Dança BeijaFlor canta com o Porão do
Padre – Muita Alegria
O Asilo Padre Cacique no
dia 25 de junho recebeu a visita
do grupo de danças Beija Flor,
que veio festejar os 114 anos do
asilo e ao mesmo tempo tiveram a oportunidade de se encontrar com a Escola de Samba
Porão do Padre. As participantes do grupo de dança cantaram
várias músicas, que contou com
a participação da Professora
Daisy Guimarães, deixando o
“Porão do Padre” desempenhar
seu programa semanal de todas
as segundas, das 14hs até ás
17h30m.
O grupo Beija Flor é composto por funcionárias do Giná-
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Dia de comemoração
no Asilo Padre Cacique:
vovô completa 102 anos
de vida

Panini
alegra tarde
de vovôs e
vovós

Setembro de 2012

Monumento ao Padre
Cacique é inaugurado em
frente ao Asilo

Evento emocionou voluntários e moradores e fez um resgate histórico
da personalidade que deu nome à Instituição

Os vovôs e vovós do Asilo
Padre Cacique comemoraram
o Dia do Panini, de uma forma
descontraída. O restaurante
Petiskeira, distribuiu as “pizzas
enroladas” para os moradores
da Instituição. A ação social
é a primeira do tipo realizada
na história da empresa, que
pretende reeditar o gesto mensalmente nas principais instituições de caridade de Porto
Alegre e Região Metropolitana.
Festa de aniversário teve bolo, salgadinhos e refrigerante.

A tarde desta sexta-feira
(06/07) foi especial para Jardelino Rodrigues, que completou 102
anos e pôde brindar com alegria
a data especial no Asilo Padre Cacique. Com uma história de vida
marcada por dificuldades, o vovô
já passou dez anos dentro da instituição e de forma ativa, participa de diversos eventos. Até pouco
tempo, foi o Papai Noel das festas

de Natal e também não deixa a
idade o impedir de participar de
passeios fora do asilo. Ao longo
da vida, Jardelino teve de superar
a perda dos três filhos, sendo um
deles quando ainda jovem e os outros em 2008 e 2009. Hoje, além
da companhia de moradores e voluntários ele conta com as visitas
de 6 netos e 4 bisnetos.

Vovós e vovôs participam de
Conferência Internacional sobre
Idoso

Os vovôs e vovós do Asilo Padre Cacique participam em 31 de
julho, em Gramado, da Conferência Internacional Sobre Idoso. O
objetivo foi discutir assuntos que
envolvem a terceira idade.
Um ônibus foi cedido pela
organização do evento para levar os moradores e voluntários
rumo à Serra Gaúcha. Eles participaram de workshops promovidos pela Empresa Junior de Ge-

rontologia, da Universidade de
São Paulo, que abrangeu temas
como “Precauções para hospedar pessoas idosas” e “Qualidade
de vida e bem estar do idoso: a
importância do envelhecimento
ativo”.
A Conferência foi realizada
entre os dias 29 e 31 de julho, no
Centro de feiras e eventos Serra
Park, na Viação Férrea, 100, em
Gramado, RS.

- Estamos muito felizes. Os
vovôs gostaram de ser servidos
e eu de botar a mão na massa.
Geralmente não ajudo a preparar os alimentos, já que trabalho com a comunicação do restaurante. Porém, fiz isso com
muito prazer hoje - considera
a gerente de marketing da Petiskeira, Luciana Burnett.
Os fornos da padaria do
Asilo Padre Cacique, acostumados a receber a tradicional
massa de pão, assaram os Paninis prontamente. Assim, os
moradores prestigiaram o lanche prático logo após sua preparação, como se estivessem
dentro do restaurante.
- O nosso negócio é a alimentação, mas neste caso, nossa intenção é diferenciada. É
transmitir o DNA da Petiskeira,
que é a cordialidade e o amor
em nosso atendimento. Queremos levar isso para fora dos
nossos restaurantes. Fizemos
isso com muita satisfação, porque o Dia do Panini deve ser
considerado o dia de distribuir
carinho - conclui Luciana.
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O aniversário de 114 anos
do Asilo Padre Cacique reservou um presente especial. O
busto do Padre Cacique ganhou um lugar de honra em
frente ao prédio.
- É importante não só para o
Asilo como para toda a comunidade. Esse prédio é histórico em
todos os sentidos, tombado e onde

foi o início da luta
do Padre Cacique.
Hoje conseguimos
resgatar a principal peça que Porto Alegre elaborou
para homenageá-lo e que estava
atirada em um depósito - afirmou o
presidente do Asilo
Padre Cacique, Edson Brozoza.
A programação iniciou com
Missa em Ação de
Graça com o Mon
Senhor
Vigário
Tarciso, de Porto
Alegre na Capela do Asilo e que
contou com participação do Coral Santa Catarina. Após houve a
benção ao Monumento e descerramento do Busto Padre Joaquim
Cacique de Barros, com a participação dos diretores do Grupo
Darcy Pacheco, conselheiros do
Asilo e do presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Mauro Zacher. Os presentes acompanharam a apresentação do coral
“Clave de Sol” e da Banda Juliana
do Colégio Julio de Castilhos.
Entre as autoridades presentes esteve o presidente da Câmara
de Vereadores, Mauro Zacher, que
enalteceu a iniciativa.
- Agora o monumento está
muito mais protegido nessa instituição que é reconhecida nacionalmente e orgulho de nós gaúchos
e portoalegrenses. Esse trabalho
cumpre uma grande lacuna que o
poder público não consegue chegar garantindo uma vida muito
boa àqueles que necessitam - afirmou.
Anteriormente instalado nas
dependências do Parque Farroupilha, o monumento foi alvo de depredações e vandalismo e acabou
sendo guardado em um depósito
do parque. O deslocamento das
pesadas pedras que acompanham
o monumento e do próprio Busto
contou com a ação voluntária da
empresa Darcy Pacheco.

Risos e descontração para marcar
o Dia do Circo
Uma tarde repleta de bom
humor e muita descontração.
Para celebrar o Dia do Circo, o
mágico Antônio Fernandes, trouxe uma série piadas e histórias
que animaram os vovôs e vovós
do Asilo Padre Cacique.
- Faço apresentações para
adultos e crianças e o ator sente
uma satisfação muito grande em
representar. Eu já fiz apresentações até no Teatro São Pedro,
mas é importante ressaltar que

aqui também é um grande palco. Vejam que o Teatro Grego era
sempre feito na rua e esse foi o
clima hoje aqui - lembrou o ator e
mágico Antônio Fernandes.
O Dia do Circo foi criado em
homenagem ao maior palhaço do
Brasil, Piolim, nascido em 27 de
março de 1897. Esta foi a segunda vez que o ator se apresentou
no Asilo, prometendo retornar
em breve trazendo mais descontração aos moradores.

Competição de dança reverte renda de
ingressos para ajudar o Asilo

7º Festival de Quase Famosos busca recursos para melhoria da qualidade de vida dos moradores

A tarde chuvosa do dia 26/04
não atrapalhou o baile dos vovôs
e vovós. Os participantes permi-

tiram-se contagiar pelo ritmo cigano, embalados pelo grupo de
alunas de dança Gawasy. Contagiantes, as dançarinas animaram

a festa que homenageou os aniversariantes do mês de abril.
- Em nome das alunas, é um
prazer estar aqui. A oportunidade
permite a transmissão da alegria
do povo cigano para os moradores
do Asilo Padre Cacique. Para nós,
é uma tarde gratificante, é uma
benção. Sairemos daqui mais leves
hoje - explica a professora Rayssa
Gawasy.

A atividade estimula a interação entre os moradores da casa,
além de incentivar as alunas a demonstrar os movimentos aprendidos em aula, como um modo de
reforçar a auto-estima e dispensar
a timidez. Após uma série de coreografias e apresentações individuais das ciganas, os vovôs foram
convidados a aprender alguns passos.

O esforço de 20 soldados voluntários viabilizou, em oito meses, a pintura da área externa do
prédio de cinco mil metros quadrados. Após receberem os conhecimentos sobre as técnicas básicas
de pintura predial, em curso realizado nas instalações do asilo, os
soldados aprenderam uma nova
profissão e ainda realizaram uma
caridade aos 150 vovôs e vovós da
entidade.
Quem não quer ver a sua casa
bonita? Além do lado estético, a
pintura dá melhor qualidade de
vida aos moradores da instituição,
já que evita infiltrações e o acúmulo de mofo que podem prejudicar
o sistema respiratório. A entrega
da obra deu vida nova ao prédio,
considerado um patrimônio dos
gaúchos.
- É satisfatório para ser parte
deste trabalho. Caso os soldados
queiram se tornar profissionais
da construção civil um dia, temos
certeza de que os acolheremos e
eles serão bem vindos em nosso

mercado de trabalho - salienta o
vice-presidente do Sinduscon-RS,
José Paulo Brings.
A ação social é resultado de
uma parceria entre o Senai, Tintas Renner, SMIC, Sinduscon-RS
e, claro, do Exército Brasileiro. Se
optarem por sair das forças armadas, os 20 soldados participantes
da atividade estarão capacitados e
diplomados para as vagas no mercado da construção civil como pintores.
- A contribuição da nossa instituição para a sociedade esta na
formação, qualificação e capacitação das pessoas para o mundo do
trabalho. Este trabalho demonstra
que a união, o comprometimento
e a força das instituições podem
trazer mais qualidade de vidas
para as pessoas. Todos estão de
parabéns - gerente de operações
do SENAI-RS, Leonardo Millermeister de Araújo.
- Aqui nós nos sentimos em
casa. Essa é a nossa terra e por
isso que estamos presentes na me-

mória e no coração dos gaúchos.
Agradecemos a direção do Asilo
Padre Cacique e a todos envolvidos, principalmente pela vontade de preservar esta entidade,
marcada pela solidariedade, fraternidade e amor à vida - gerente
de vendas da PPG Tintas Renner,
Eduardo Bojunga Mattos.
Participaram do ato o vice-presidente do Asilo Padre Cacique, Sergei Ignácio Assis da
Costa; o secretário municipal de
produção, indústria e comércio de
Porto Alegre (SMIC), Omar Ferri
Junior; o gerente de operações do
SENAI-RS, Leonardo Millermeister de Araújo; o Coronel do Exército, Walter Sérgio Carneiro Herrle;
o vice-presidente do Sindicato da
Construção Civil no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinduscon-RS),
José Paulo Brings. Representando a Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego do Estado
do Rio Grande do Sul - SRTE/RS,
esteve presente a assessora técnica
Isabel Franco.

Sairemos daqui
mais leves.

Rayssa Gawasy

Encerrada restauração da área externa
do Asilo Padre Cacique

