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Horta feita por voluntários no Centro Beneficente Maria Abegahir

É hora da colheita no Centro beneficente maria Abegahir
iNiCiATiVA

Voluntários constroem horta em prol de uma alimentação 
saudável direcionada às crianças e adolescentes da instituição

Nesta edição, o Jornal A 
plateia tem como exemplo 
a iniciativa do trabalho 
realizado pelo Centro Be-
neficente Maria Abegahir, 
onde voluntários realizam 
o cultivo de uma horta 
para consumo direcionado 
a uma alimentação saudá-
vel às crianças e adolescen-
tes assistidos pela entidade.

Conforme relata João Car-
los Cerqueira, presidente do 
Centro Beneficente Maria 
Abegahir, o local onde a 
horta foi construída esta-
va tomado pelo mato, daí 
“um mutirão foi realizado, 
quando participaram vo-
luntários da instituição, 
alunos do curso de Gestão 
Ambiental da URCAMP 
em parceria com alunos 
de Agronomia da UERGS. 
Esses ajudaram volunta-
riamente em todo o proces-
so de limpeza do terreno e 

plantio”. João Carlos conta 
ainda que atualmente, di-
versas pessoas estão res-
ponsáveis por dar vida à 
horta e que hoje esse espa-
ço faz parte da alimentação 
das crianças assistidas pelo 
programa. As verduras 
também complementam 
os almoços realizados em 
parceria com o Centro Espí-
rita, direcionado às pessoas 
carentes que residem nas 
proximidades da entidade. 
Em entrevista com uma 
das voluntárias, Edi Clipes, 
tecnóloga rural e acadêmi-
ca de Agronomia da UER-
GS, ela conta que iniciou o 
voluntariado há dois anos. 
“Comecei o meu trabalho 
aqui como voluntária, cui-
dava do jardim e, através de 
um convite, eu e mais uma 
turma de colegas dedica-
mos uma parte do nosso 
tempo para cuidar da hor-

ta. ”
O Centro Beneficente Ma-

ria Abegahir já chegou a 
atender cerca de 100 crian-
ças e adolescentes. Atual-
mente, o número chega a 60 
assistidos pelo projeto. Os 
trabalhos realizados com 
as crianças e adolescentes 
são efetuados somente nos 
fins de semana, pois nos 
demais dias o projeto ofe-
rece um apoio escolar.Os 
alunos frequentadores do 
Centro Beneficente Maria 
Abegahir são incentivados 
a cuidar das hortaliças, 
com a idealização de zelo e 
apeteço pelo trabalho reali-
zado. O trabalho também é 
direcionado para aprendi-
zagem do cultivo de horta-
liças em suas próprias resi-
dências. “O contato com a 
terra, com as verduras, com 
o acompanhamento do de-
senvolvimento do que foi 

Marthina Martins  - marthinamartins@jornalaplateia.com

plantando pelos alunos, 
é de tamanho respeito e 
conhecimento para todos. 
A horta possui uma diver-
sidade de hortaliças orgâ-
nicas, tais como: alface, 
couve, beterraba, abóbora, 
temperos, cenoura, pimen-
tão, tomate, dentre outras”, 
disse João Carlos

O Centro Beneficente 
Maria Abegahir volta com 
suas atividades a partir do 
dia 4 de janeiro.

Acesse a página e sai-
ba mais : www.facebook.
com/centrobma
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Na foto, João Carlos Cerqueira, Fernanda Loreto, Edi Clipes e repórter do Jornal A Plateia

Uma bela iniciativa para uma boa colheita
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