
ORNAL
Vila Nossa Senhora Aparecida - Porto Alegre - RS
Edição nº3 - dezembro de 2018

USTA TROCAJ

1

Sempre que nos aproximamos de uma nova etapa é 

muito comum repensarmos sobre tudo que nos 

levou até este ponto. Lembrar um pouco do que já 

passamos pode nos ajudar a direcionar nossas 

perspectivas com relação a nova fase que está 

começando. Talvez se agíssemos na mesma 

proporção que a nossa imaginação atua, teríamos 

mais chances de ser feliz.

Na costura e tingimento aprendeu-se a tingir 

tecidos com materiais orgânicos, como a casca da 

cebola e do repolho roxo com a professora Miriam, 

além de técnicas básicas de costura, com a 

professora Maria Aparecida. Com o curso de 

crochê, com a professora Eroni as participantes 

aprenderam a produzir tapetes com retalhos de 

tecidos. O curso de guirlandas foi ministrado pela 

professora Eni. No mês de outubro tivemos a 

primeira edição do jornal, distribuído gratuitamente 

na comunidade.  Nas feiras comunitárias tivemos a 

participação de microempreendedores moradores 

da comunidade que ofertaram seus produtos tais 

como artigos de brechó, roupas orgânicas, salgados, 

doces, cosméticos. E no mês de dezembro, as 

professoras Manoela e Elisa, fecharam o ano com o 

curso de teatro para adolescentes. E, por fim, 

realizamos o nosso Natal Solidário.

Já estamos planejando as atividades de 2019 e 

contamos com vocês para juntos promovermos o 

melhor desenvolvimento e crescimento econômico 

da nossa comunidade!

No decorrer de 2018 o Banco Comunitário Justa 

troca, com auxílio de seus colaboradores, ofereceu 

para a comunidade da Vila Aparecida um total de 8 

cursos / oficinas, 3 feiras e 2 festas, todos com 

participação da comunidade. Além disso passamos 

a produzir este jornal para informar e unir a 

comunidade e também abrimos uma nova linha de 

microcrédito voltada para a aquisição de material 

de construção e reformas.

Nos cursos de sabão ecológico contamos com a 

experiência da professora Natália, que há anos 

trabalha com a produção de utensílios elaborados a

partir de descartes, que além de ensinar a produção 

do sabão explicou a importância deste produto para 

o meio ambiente, afinal ele é produzido a partir de 

óleo de cozinha usado (um grande poluente quando 

mal descartado). No curso de aproveitamento 

integral de alimentos contamos com a nutricionista 

Lisiane que ensinou a fazer patê e torta a partir de 

talos de verduras (geralmente descartados) e bolo 

com as cascas da banana.

Banco Comunitário Justa Troca
Balanço anual

Não são os erros ou os acertos que conduzem a 

nossa felicidade, e sim a forma como lidamos com 

cada um deles, negativa ou positivamente.Se o ano 

que passou não foi bom o suficiente, faça pelo 

menos o que deu errado de uma maneira diferente. 

Agora, se a alegria permaneceu ao seu lado como 

uma grande amiga, continue no mesmo caminho, e 

tente repetir mais vezes os momentos que lhe 

renderam muitos sorrisos.

Mais um ano bate em nossa porta
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No período entre de 03 a 14 de dezembro o Banco 

Comunitário Justa Troca promoveu o Curso 

Intensivo de Teatro para Adolescentes. As oficinas 

ocorreram diariamente de segunda a sexta-feira 

das 14h às 17h na sede da Cooperativa Justa Trama. 

Ministrada por professoras do Grupo Cerco, a 

atividade contou com a participação de dez 

adolescentes da comunidade, que desenvolveram 

exercícios corporais, jogos teatrais e improvisações. 

Através da técnica do teatro, foram trabalhados 

diferentes aspectos lúdicos e criativos dos 

integrantes em criações interativas que resultaram 

em uma linda e empolgante apresentação à 

comunidade. Esta experiência foi possível através 

da participação do Banco Justa Troca em uma 

seleção realizada pelo Fundo Social do SICREDI com 

a qual fomos contemplados no projeto cultural. 

Antes mesmo da finalização do curso, os 

participantes já demonstraram aprovação e 

interesse em dar continuidade à esta atividade 

cultural na comunidade. 

Em 29 de novembro aconteceu o Curso de Sabão 

com Óleo Reciclado. A partir do reaproveitamento 

de óleo de fritura, os participantes aprenderam a 

fazer um sabão caseiro de ótima qualidade. Além 

de economizar com produtos de limpeza, a 

produção desse tipo de sabão pode se tornar uma 

alternativa de renda, se feito profissionalmente. 

Somando-se a isso, o reaproveitamento do óleo 

usado contribui para a sustentabilidade do planeta, 

uma vez que, possibilita a destinação adequada ao 

resíduo que seria descartado na natureza. 

Destacamos que na Cooperativa UNIVENS há um 

posto de coleta e distribuição de óleo reciclado. O 

horário de atendimento é das 7:30 as 11hs e das 

13hs as 18hs.

Curso de sabão com óleo reciclado

Oficina de teatro para adolescentes

“ [...] Eu gostei muito da oficina de teatro, eu 

adorei que a gente aprendeu a usar o corpo 

para representar objetos e essas coisas! Eu já 

falei para quase todo mundo da minha escola 

que eu estava fazendo um curso de teatro de 

tarde, e que era bem legal, e que quando eu 

tiver Ensino Médio, e mais para frente, eu vou 

procurar fazer uma coisa mais nessa área de 

teatro porque eu gostei bastante!”

Ingrid L.V. Alves, participante do curso.
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Alguns gráficos para mostrar o perfil econômico 
da nossa vila

Novo Microcrédito

O Banco Comunitário Justa Troca é administrado 

pela Associação Comunitária Nossa Vila 

Aparecida(ACONVI) e visa fomentar a economia e o 

desenvolvimento da comunidade onde está 

localizado. Com este objetivo temos a nossa moeda 

local o JUSTO que circula apenas nos comércios de 

nossa comunidade e também oferecemos 

microcréditos (pequenos empréstimos) a juros 

baixíssimos, são eles:

*Microcrédito de consumo em moeda social para 

você morador(a) que necessita comprar um gás, 

remédio, alimentos, etc...

70% são estabelecimentos 
familiares

*Microcrédito produtivo para o 

microempreendedor que precisa comprar 

matéria-prima para produzir ou confeccionar seus 

produtos.

*Microcrédito para reformas para ajudar nas 

pequenas reformas da casa.

Venha ao Banco Justa Troca e tire suas dúvidas!

Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 

13hs às 18hs na Rua Affonso Paulo Feijó, n° 501.

porte dos estabelecimentos
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No sábado 15/12 realizamos a nossa festa de Natal 

e a entrega dos presentes do Apadrinhamento 

Solidário! Cerca de 140 cartinhas, com pedidos 

muito especiais, foram adotadas por padrinhos que 

entregaram pessoalmente os presentes às crianças! 

Contamos com a apresentação da Escolinha Nova 

Geração, palhaços e o tão esperado Papai Noel! 

Foram distribuídos além dos presentes, bolo, suco e 

guloseimas doados por nossos parceiros de dentro 

e fora da comunidade. Sem dúvida foi um momento 

especial, pois além de proporcionar integração com 

a comunidade, especialmente com haitianos, 

possibilitou o exercício da solidariedade entre 

pessoas de diferentes segmentos sociais.

Natal da esperança

Feira Comunitária de Natal

Apoiadores do Banco Comunitário Justa Troca:

No sábado 08/12 das 09h às 12h30m foi realizada a 

Feira Comunitária de Natal da Vila Nossa Senhora 

Aparecida. Um espaço dedicado aos produtores e 

produtoras locais e de outras regiões, que 

trouxeram produtos de qualidade e artesanais para 

a comunidade. Além de promover o incentivo ao 

desenvolvimento local, através comercialização de 

artigos de artesanato, roupas orgânicas e brechó, 

contamos com a participação de trabalhadores da 

equipe da Unidade de Saúde Nossa Senhora 

Aparecida, contribuindo com orientações 

nutricionais, odontológicas e de saúde em geral.


