
Bonecas de pano 
resgatam a infância
45 meninas da Escola Municipal São Francisco foram contempladas com presentes 
confeccionados pelo Grupo de Mulheres Rurais de Entre Rios Vivendo e Aprendendo
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feito à mão

O brilho no olhar e o sorriso largo no rosto de cada estudante tornou a entrega ainda mais especial
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Todos os meninos do educandário receberam carrinhos

A fim de resgatar a pureza 
e a inocência das brincadeiras 
de infância é que a direção 
da Escola Municipal São 
Francisco presenteou, neste 
ano, as meninas com bonecas 
de pano. As bonecas feitas à 
mão foram confeccionadas 
pelas participantes do Grupo 
de Mulheres Rurais de Entre 
Rios Vivendo e Aprendendo. 
Ao todo, o grupo fez 45 bone-
cas, que foram doadas para o 
educandário.

A ideia surgiu quando 
a diretoria da escola, Clari 
Mattes, conheceu o trabalho 
do grupo em quermesses, 
com a tenda de artesanato. 
“Desde a primeira vez que vi 
as bonecas de pano pensei em 
presentear as alunas. Mas pri-

meiro precisava saber o custo 
que seria para encomendar”, 
recorda. “Quando conversei 
com o grupo, prontamente as 
mulheres se disponibilizaram 
a fazer sem custo algum”, 
acrescenta.

Para auxiliar, a equipe di-
retiva e escolar arregaçou as 
mangas e foi em busca de ma-
terial. “As lojas doaram resto 
de tecidos, fitas, feltro para 
preencher as bonecas, linha. 
O que não conseguimos nas 
lojas, os professores foram 
atrás, pediram para costu-
reiras e conhecidos. Enfim, 
ganhamos tudo e repassamos 
a elas. Foi um empenho de 
todos da escola”, conta.

Na manhã desta sexta-fei-
ra, dia 14, representantes do 
Grupo de Mulheres Rurais de 
Entre Rios foram até a escola 
fazer a entrega do presente 

de Natal. “Não tem palavra 
para descrever a felicidade 
que cada uma das alunas sen-
tiu ao ganhar a boneca”, diz 
emocionada a diretora Clari.

Segundo uma das inte-
grantes do grupo, Rosane dos 
Santos, que intermediou o 
diálogo entre escola e grupo, 
a proposta logo foi aceita. 
“Conhecemos a realidade da 
escola e trabalhamos em prol 
da comunidade. Nos senti-
mos muito felizes em ajudar”, 
comenta. A presidente Daisi 
de Almeida também disse es-
tar muito feliz em contribuir.

PARA OS MENINOS
Para os meninos, a ideia 

inicial era confeccionar car-
rinhos de madeira na própria 
marcenaria da escola. No en-
tanto, como não há profissi-
sonal para ministrar oficinas 
no espaço e acompanhar os 
estudantes, não foi possível 
colocar a ideia em prática. 
Porém, os meninos foram 
presenteados com carrinhos 
de plástico. “O objetivo era 
fazer com que eles voltassem 
à infância e que dessem valor 
ao que é produzido de forma 
artesanal. Ficamos entristeci-
dos por não poder entregar 
os carrinhos de maneira, mas 
felizes por conseguir presen-
teá-los”, sublinha Clari.

DoAÇão i
O Hospital Vera Cruz agradece as 10 caixas com verduras 

recebidas do PAA, através da parceria com a Secretaria Muni-
cipal da Agricultura. As verduras são utilizadas para o preparo 
de refeições de pacientes internados no Hospital Vera Cruz e 
no Hospital Ana Nery.

DoAÇão ii
O Hospital Vera Cruz se mobiliza e busca parcerias para a 

adoção dos novos quartos e estruturação dos ambientes que 
integram o novo centro cirúrgico. Com o apoio e a solidarie-
dade das famílias Boettcher e Arend, da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, Pastoral Social, Pastoral Social da Esquina 
Koelzer e do complexo Caminho da Paz, algumas melhorias 
estão prestes a ser concluídas. Nesta última sexta-feira, o HVC 
recebeu o anúncio de mais um presente! A vera-cruzense Mar-
lene Schmitt está se engajando nesta nobre causa, e doando 
uma poltrona linda e confortável para ser colocada em um 
dos quartos. O Hospital Vera Cruz ainda busca a parceria de 
pessoas físicas, empresas e entidades para aquisição de mais 
duas poltronas, quatro ar-condicionados e duas TVs. Com os in-
vestimentos, os quartos estarão prontos para serem utilizados 
pelos pacientes que necessitarem de internação hospitalar.

RifA BeNemeReNte em PRoL Do HVC
Com apenas R$ 3 você ajuda o HVC e concorre a estes prê-

mios. As rifas estão a venda na recepção do hospital. O sorteio 
será dia 11 de janeiro, às 10 horas, na recepção do hospital.

PRÊmioS DA RifA
1º prêmio:
Hospedagem em Gramado, na Serra Gaúcha, com acom-

panhante - Agência Premiére Viagens
2º prêmio:
Forno elétrico - Sul Peças
3º prêmio:
Furadeira Tramontina - Bonnenberger Mat. de Construção
4º prêmio:
Torneira elétrica - Central Mat. Elét., Hid. e Acabamentos
5º prêmio:
Vale-compras de 100,00 - Hello Modas
6º prêmio:
Vale-compras de 100,00 - Josi Modas
7º prêmio:
Vale-compras de 100,00 - Afubra
8º prêmio:
Vale-compras de 100,00 - Afubra
9º prêmio:
Vale-compras de 100,00 - Afubra
10º prêmio:
Armação de óculos - Ótica Diniz
11º prêmio:
Geometria e balanceamento - Sandro Pneus Auto Center
12º prêmio:
Ventilador de teto com luminária - Gazima
13º prêmio:
Colcha de solteiro - Lúcia Wink
14º prêmio:
Trilho de mesa em crochê - Lucia Wink
15º prêmio:
Cadeira de praia - Sicredi
16º Prêmio:
Cadeira de praia - RS Pinturas 999496904

ComUNiCADo
O HVC informa que nos dias 24 e 31 de dezembro, o Posto 

de Coleta do Laboratório HAN, que funciona junto ao hospital 
não realizará coletas de exames eletivos. Nestes dois dias serão 
coletados apenas exames em caráter de urgência, de pacientes 
internados e atendidos no Plantão de Urgência e Emergência.


