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Um clube de sociabilização para 
pessoas com deficiência intelec tual, 
física ou sensorial que estimula 
seus participantes a viverem suas 
próprias histórias de vida, vencendo 
as barreiras do dia a dia, ganhando 
independência e autonomia. 

O Pertence tem a missão de pro-
porcionar o sentimento de perten-
cer e melhorar a qualidade de vida 
de pessoas com deficiência inte-
lectual e de suas famílias, usando 
como ferramentas para inclusão 
social e no mercado de trabalho,  
a sociabilização, a cultura, o lazer,  
o entretenimento, a tecnologia  
e a educação para inovação social.

Realização



uma menina doce, que tinha um 
abraço acolhedor e um sorriso 
sincero. Lutou bravamente, deixou 
muita saudade em nossos corações 
e esteve presente em muitas 
histórias contadas neste livro.

Dedicamos este livro a

TAMMY 
ARANHA 
RIGONI

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma me-
nina sendo entrevista-
da por uma repórter e 
uma pessoa filmando. 
Ao fundo algumas 
pessoas em pé estão 
conversando. A me-
nina sendo entrevis-
tada tem pele branca,  
cabelo preto preso e 
veste um vestido roxo. 
A repórter é loira, está 
com cabelo solto e 
segura um microfone.
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Dois  
educadores:
Sara Zinger (ou Sarita, como  
a chamamos carinhosamente)  
e Victor Daniel Freiberg.

Um sonho: 
Proporcionar o sentimento de per-
tencer às pessoas com deficiência, 
estimulando-as a viverem suas 
próprias histórias de vida, vencendo 
as barreiras do dia a dia e ganhando 
independência e autonomia.

Muitas 
histórias:
Histórias de afeto, carinho, supe-
ração, luta, diversão... Histórias de 
quem sonha pequeno e de quem 
sonha grande, de quem sempre 
sonhou e de quem descobriu que 
podia sonhar. Histórias de quem 
as viveu e de quem somente as 
viu acontecer e decidiu contar. 
Histórias vividas em conjunto ou 
sozinhas. Histórias que carregam 
emoções, sentimentos e supe-
ração. Não são só histórias, são 
histórias de gente que sonha, que 

Introdução

deseja, que as vive porque teve 
oportunidade de realizá-las. Hoje, 
muitos já passaram pelo Pertence e 
têm suas próprias histórias de mo-
mentos inesquecíveis, encontros 
especiais, viagens incríveis, muitos 
amigos novos, clubes divertidos, 
muito aprendizado, protagonismo, 
um espetáculo num festival inter-
nacional de artes, histórias essas 
vividas conosco e aqui nesse livro 
contadas pelo olhar do time, da fa-
mília, do participante, do estagiário, 
do voluntário ou do conselheiro.

Um convite:
Abra esse livro, mergulhe, sinta, 
divirta-se, se emocione, sorria, 
chore, visualize, “ouça” essas his-
tórias e recorde esses momentos 
tão especiais. Saiba que elas fazem 
parte de um caminho trilhado com 
muita luta, coragem, afeto e deter-
minação, tanto de quem as viveu 
quanto de quem as proporcionou.
Este livro é um presente de to-
dos nós que você pode guardar e 
também dividir com seus amigos. 
As suas histórias enchem nossos 
corações de gratidão e desejo de 
espalhá-las para que se multiplique 
o sentimento de pertencer.

Playlist do livro  
Preparamos uma 
lista de músicas 
para serem curtidas 
juntas com a leitura 
deste livro! Para  
escutá-la, aponte a  
câmera do celular 
para o código QR aci-
ma ou acesse o link  
open.spotify.com/
playlist/1Lu1nxBBKx 
6VQD73dGz6oK

Histórias Compartilhadas | Pertence

https://open.spotify.com/playlist/1Lu1nxBBKx6VQD73dGz6oK
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Queremos agradecer, primeiramen-
te, ao Time Pertence formado por 
profissionais incríveis, qualificados 
e afetuosos, por se dedicarem a es-
timular tantos participantes a cria-
rem suas próprias histórias de vida 
e viverem para valer. Agradecemos 
também a todos os pais e familiares 
que acreditaram e confiaram no tra-
balho do Pertence ao longo desses 
9 anos e que permitiram que seus 
filhos pudessem voar conosco.

A todos que carinhosamente 
mandaram suas histórias e que nos 
ajudaram a eternizar esses momen-
tos inesquecíveis nesse livro digital,  
nosso muito obrigado! Nossa pro-
funda gratidão aos voluntários que 
ajudaram na construção deste livro: 
Anne Mendes e Henrique Eira que 
dedicaram seu tempo e energia e 
desenvolveram com tanto carinho 
e competência o layout; Fernanda 
Ferretti pela disposição incansável; 
Kiani Cidade, Ida C. Goldstein, 
Lutiely N. Parenza, Sandra  
Brodacz, Laura Spiller, Nathália 
P. Moreira, Beatriz Freiberg e 
Tânia Nudelmann pelas descri-
ções das imagens; Elisa Pegoraro 
que nos ajudou na organização 
das fotos, textos e descrição das 
imagens;  Roberta Millarch pela 
ajuda com a trilha sonora; Bruno 
Leal que auxiliou na revisão da 
acessibilidade das nossas páginas 

Agradecimentos

e legendas das fotos e a todos que 
de alguma forma contribuíram 
para que estas memórias fossem 
compartilhadas.

Nosso reconhecimento a  
Gabriele Ouriques e Marina  
Barth que, através da sua admirá-
vel liderança e parceria, tornaram 
o projeto “Histórias Compartilha-
das” uma realidade. Nossos aplau-
sos para Geniane Pereira que 
esteve, em todo o percurso, orien-
tando o trabalho.

Ainda viveremos muitas histó-
rias e poderemos registrar muitas 
memórias ao longo da nossa jorna-
da, por isso, nosso agradecimento 
aos amigos que fizemos e aos ami-
gos que faremos estrada afora.

Queremos terminar dizendo que 
“juntos somos mais fortes, mistu-
rados somos imbatíveis, somos a 
família Pertence”!

Com carinho,

Sara Zinger &
Victor Daniel 
Freiberg

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Sobre o projeto 
gráfico deste livro

Oi, pessoal. 
Tudo bem?
Aqui quem fala é a Anne Mendes 
e o Henrique Eira, os designers 
responsáveis pela criação do pro-
jeto gráfico deste livro. Queremos 
contar um pouquinho de como foi  
o processo e comentar as escolhas 
visuais que fizemos para ele!

Nós dois somos professores de 
design gráfico e focamos nossas 
pesquisas em experimentações 
gráficas, projetos especulativos e 
acessibilidade. Quando conhece-
mos o Pertence, descobrimos que 
estavam organizando este livro e 
logo nos interessamos em colabo-
rar na sua realização.

Para isso, tivemos reuniões onli-
ne em que nos contaram bastante 
sobre o projeto e explicaram as 
emoções que gostariam de desper-
tar no público. A partir disso, pensa-
mos em um visual que representas-
se a diversidade e a unidade de 
quem pertence ao Pertence.

As cores utilizadas são as mes-
mas que compõem o símbolo do 
Pertence: roxo, vermelho, amarelo, 
verde e azul, com suas variações 
de tonalidade. A fonte Roc Grotesk, 
da fundidora Kostić Type Foundry, 
é aplicada aos títulos das páginas 
com uma diversidade de formatos 
e pesos em uma mesma palavra. 

Desta maneira, conseguimos fazer 
com que todos os nomes apresen-
tem uma forma gráfica única (ainda 
que sejam nomes repetidos), assim 
como todas as pessoas são únicas. 
Para o texto das histórias, escolhe-
mos a fonte Guanabara Sans, da fun-
didora brasileira Plau. Ela traz leveza, 
identidade e funcionalidade para as 
páginas do livro.

As páginas são bem coloridas, 
preenchidas de desenhos que re-
presentam a vitalidade e a emoção 
de quem vive o projeto. Com isso, 
conseguimos que nenhuma página 
seja igual à outra – mais uma forma 
gráfica de mostrar a essência de 
diversidade e unidade do Pertence. 

Pensando em ampliar a acessibi-
lidade, todas as imagens possuem 
descrição verbal acompanhada da 
tag #ParaTodosVerem. Além disso,  
o arquivo PDF foi preparado para fun-
cionar bem com leitores de tela.

Agradecemos demais a confiança! 
Os relatos são incríveis e adoramos 
conhecer um pouquinho mais de 
cada pessoa aqui. Esperamos que 
curtam, se divirtam e se emocionem 
tanto quanto nós. Até a próxima!

Histórias Compartilhadas | Pertence
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ANNE 
MENDES
é designer graduada em Publici-
dade e Propaganda e mestra em 
Design. Por ter nascido com surdez 
unilateral, focou sua pesquisa em 
especulações para a criação de 
artefatos que produzissem autono-
mia e acessibilidade para pessoas 
com deficiência. Atualmente, é 
professora e pesquisadora e pode 
ser encontrada em @annemendes 
ou annemendes.com.br.

HENRIQUE 
EIRA
é graduado em design gráfico e 
mestre na mesma área. Ele adora 
trabalhar com projetos de criação 
de livros e revistas, e outros ma-
teriais para leitura impressa ou em 
tela e tem interesse nas áreas de 
tipografia, design editorial, e nas 
relações entre design, cidade e 
política. Atualmente, é professor e 
pesquisador e pode ser encontrado 
em @heeeira ou henriqueeira.com.

#ParaTodosVerem  
A foto de cima 
mostra uma mulher 
de pele branca e ca-
belos curtos tingidos 
de ruivo, com batom 
vermelho e piercing 
no nariz, à frente de 
uma parede cinza. 
A de baixo mostra 
um homem de pele 
branca, com barba e 
cabelos curtos des-
coloridos e brinco de 
de argola na orelha 
direita, à frente de 
uma parede verde 
escuro e um espelho 
que reflete as plantas 
do lado de fora.

Histórias Compartilhadas | Pertence
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No ano 2016 foi quando entramos 
no Clube Social Pertence, tivemos 
vários momentos inesquecíveis, 
mas o que nos marcou foi quando 
entramos no grupo, onde este gru-
po é a nossa segunda família.

Neste grupo pude 
encontrar amizades 
verdadeiras.
E até hoje tenho que agradecer 
cada um de vocês, por vocês nos 
mostrarem o sentido de amar. Te-
mos outro momento inesquecível, 
foi quando encontramos pessoas 
verdadeiras, que podem transfor-
mar a vida mais bela. Não temos 
um momento inesquecível, pois 

todos estes anos que passamos 
com vocês foram muito importan-
tes. Só que nós não temos palavras 
suficientes para expressar todo o 
nosso amor que temos com vocês. 
Cada um de vocês marca a nossa 
vida de alguma maneira muito es-
pecial. Aqui vamos mostrar o nosso 
amor por cada um de vocês. 

Participantes
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra dois 
homens e duas meninas, ambas sentadas em 
cadeiras de rodas, em frente ao Estádio Beira 
Rio. A menina na esquerda é branca, veste 
camiseta do Inter vermelha, calça jeans azul 
e tênis preto, tem o cabelo castanho escuro e 
comprido. Atrás dela está um homem branco, 
de cabelo curto e vestindo camiseta rosa. À 
direita está outra menina branca, de cabelo 
preto e comprido, usa um boné vermelho, 
camiseta vermelha, calça azul e tênis branco. 
Atrás dela está um homem branca, de cabelo 
curto, camiseta branca e calça e tênis pretos. 
Eles estão segurando balões vermelhos.

ADRIANE  
& FABIANE 
CORDIOLI

Histórias Compartilhadas | Pertence
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#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
mulher branca, com 
cabelo loiro que está 
preso. Ela usa óculos 
de grau, está vestindo 
uma blusa preta com 
estampa de florzinhas 
rosas e com um deta-
lhe aberto nos ombros. 
Usa um relógio no 
pulso esquerdo e pul-
seiras no pulso direito. 
Ela está sentada, com 
um pincel com a cor 
amarela na mão direi-
ta e um prato de papel 
pintado de amarelo na 
mesa em sua frente. 
Está sorrindo. 

Por isso agora sinto saudades das 
oficinas dos professores. Eles me 
ajudam sempre. E os passeios que 
saudade!! São sempre maravilho-
sos, amo! Tomara que voltem logo! 

Participante
do Pertence

Eu amo o Pertence,  
é a minha segunda casa.

ALESSANDRA
WEISMANN

Histórias Compartilhadas | Pertence
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#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma menina 
que tem pele negra 
e cabelos escuros 
curtos na altura do 
ombro. Ela usa uma 
camiseta preta e está 
sorrindo com os olhos 
fechados. No braço 
esquerdo ela brinca 
com um bambolê. No 
fundo da foto há um 
espelho que reflete 
uma parede preta.

o endereço e você agendar um 
horário para conversar com 
eles. E foi assim através de um 
projeto social do Pertence que 
Ana Carolina entrou e 

Era uma vez uma menina chamada 
Ana Carolina que vivia muito triste, 
e introspectiva ia para a escola, 
mas continuava triste. Até que 
um belo dia, sua mãe a trocou de 
escola e lá ela conheceu crianças 
felizes e perguntou à mãe de um 
menino chamado Gabriel: “Qual o 
segredo de tanta felicidade do seu 
filho?” Ela respondeu: “O Pertence”. 
“O que é isso?”, indaguei, “Um clube 
de inclusão social onde você paga 
uma mensalidade e seu filho parti-
cipa de várias oficinas. “Que legal!”, 
respondeu a mãe de Ana Carolina, 
“mas não tenho dinheiro no meu 
orçamento no momento para  
pagar uma mensalidade”. A mãe  
do menino respondeu vou passar  

Participante
do Pertence

ANA
CAROLINA
MENDONÇA

Escrito por Ida Maria  
Silva das Neves, mãe  
da Ana Carolina

mudou sua vida 
para sempre porque 
ficou mais alegre,
desenvolveu o vocabulário, fala 
com mais clareza, adora fazer tea-
tro, dançar, participar dos passeios, 
ela adora estar no Pertence. Quan-
do volta para casa relata tudo que 
aconteceu com muita felicidade.

Histórias Compartilhadas | Pertence
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#ParaTodosVerem 
A imagem mostra a 
foto de um homem de 
pele branca e cabelos 
grisalhos que está 
usando uma touca 
de cozinha, está 
sorrindo e usa uma 
camiseta branca.

sou feliz com  
o Pertence.

Participante
do Pertence

Eu gosto da Culinária, do Yoga,  
da festa de aniversário. Eles fazem 
festa de aniversário e eu gosto. Tem 
festa junina em Junho, eu gosto, 
acontece lá no Pertence, os colegas 
participam e eu gosto, gosto  
de dançar na festa junina, gosto de 
comer rapadura, lá tem pescaria.  
O Dudu eu gosto, eu gosto da  
Sarita, lá é bom. Abraço apertado,

ANDRÉ
AGOSTINI

Histórias Compartilhadas | Pertence



17

#ParaTodosVerem A foto mostra um 
homem de pé em frente ao Zaffari. Ele é 
branco, tem cabelo, bigode e barba casta-
nhos escuros. Ele está usando óculos de 
sol preto, um casaco azul com o escrito 
“Gangster” no meio e uma camiseta azul 
claro por baixo do casaco. Está seguran-
do uma bolsa atravessada no ombro.  
Está sorrindo sem mostrar os dentes. 

Participante
do Pertence

Eu sou o André e faço parte do 
Clube a pouco tempo e somente 
aos finais de semana. Trabalho na 
empresa Jhon Deere (Montenegro/
RS), e moro em Canoas. O que me 
leva a curtir a vida com os meus 
parceiros aos sábados e domingos... 
Adoro dançar, aventuras, circuito 
cultural, cinema e teatros, aniver-
sários, boliche, restaurantes e amo 
muito a água (mar e a piscina). 

E ultimamente a plataforma com o 
bate-papo e as jornadas de atividades, 
neste momento de pandemia, está 
oportunizando uma interação total 
com os amigos e amigas.

Estar entre amigos faz eu me en-
tender e entender o outro, colabo-
rar, animar, dar carinho e contribuir 
com o grupo. Sou feliz por natureza 
e minha autoestima é muito eleva-
da. Adoro ser famoso... 

Em todas as atividades possí-
veis, eu tô dentro! Obrigado por 
todas as experiências e oportunida-
des! E que venham muitas outras... 

História inesquecível que participei 
com o Clube Social Pertence 

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Gosto muito de ir no Pertence.  
Eu gosto de fazer capoeira e 
dançar nas aulas da professora 
Bianca. Estou aprendendo a fazer 
culinária e falar inglês. As aulas 
de artes também são muito boas.

Participante
do Pertence

ANDREA
CRUZ

Tenho muitas 
amigas e amigos 
no Pertence.

#ParaTodosVerem 
Nessa foto aparecem três 
mulheres de pé, todas 
sorrindo, em uma sala. 
A da esquerda é branca, 
tem cabelo castanho e 
mechas loiras logo acima 
dos ombros; veste blusa 
rosa e calça preta e está 
com as mãos na cintura. 
A mulher do meio veste 
blusa amarela e calça 
preta. Ela é branca, com 
cabelo curto e loiro e 
também está com as 
mãos na cintura. A 
mulher da esquerda é 
branca, tem cabelo preto 
curto e tem franja, usa 
óculos de grau, blusa cin-
za e calça cinza. Está com 
uma mão apontando para 
a frente, dando sensação 
de movimento. 

Histórias Compartilhadas | Pertence
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#ParaTodosVerem 
Nessa foto aparece 
um menino e atrás 
dele uma mesa e 
cadeiras. Ele está 
sentado, sorrindo e 
com as mãos em cima 
da mesa. Ele é branco, 
tem cabelo preto e 
curto e usa camiseta 
azul com alguns de-
senhos pequenos em 
branco. Em sua frente, 
na mesa, tem algumas 
tampinhas de garrafa 
formando a letra E.

Participante
do Pertence

Meu nome é Arthur Avila eu tenho 
14 anos. Eu estou no Pertence des-
de Janeiro de 2019. O que eu mais 
gostei neste tempo foi quando eu 
fui nas quintas feiras e tinha ativi-
dade de habilidades emocionais. Eu 
gostei muito de fazer amigos. Foi 
também muito emocionante parti-
cipar do evento Temperos Especiais 
em Julho de 2019. Agora estamos 
em quarentena e não posso encon-
trar meus amigos pessoalmente. 
Mas todos os dias participamos de 
bate papos e isto é muito legal. 

O Pertence é 
muito bom para 
minha vida. 

ARTHUR
AVILA

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Dei uma volta na minha rua,  
de máscara, tem muitas obras,

poder chegar perto dos amigos.

#ParaTodosVerem 
Esta imagem é a de 
um desenho feito pelo 
computador. O dese-
nho tem o fundo ama-
relo e alguns desenhos 
de diferentes formatos 
em marrom, outros em 
verde que lembram 
árvores e em vermelho 
desenhado algo que 
lembra um boneco. 
Na parte de baixo do 
desenho está escrito 
em preto “Arthur”.

Participante
do Pertence

ARTHUR 
THUDIUM

quero o futuro
para acabarem e o vírus ir embora e 

Histórias Compartilhadas | Pertence
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A viagem para São Paulo foi o meu 
momento inesquecível no Pertence. 
Eu e meus colegas fomos de avião 
da Tam em 2016, passear em São 
Paulo, sentei no avião ao lado do 
Júlio, ficamos hospedados no hotel 
Intercity e dividi o quarto com o 
Eduardo. Passeamos em vários lu-
gares, no parque diversões, museu, 
estádio de futebol e outros luga-
res, jantamos em um restaurante, 
depois voltamos ao hotel.

Participante
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra um homem 
em pé dentro de um aeroporto em frente a uma 
fila com outras pessoas e ao lado de uma placa 
de sinalização do aeroporto. Ele é branco, usa 
um boné amarelo e roxo, veste uma camiseta 
branca escrito “Pertence” e calça jeans azul. 
Está segurando uma coca-cola, usa fones de 
ouvido e carrega uma mochila nas costas. As 
pessoas na fila atrás dele também usam cami-
seta branca com o escrito “Pertence”.

ARTHUR
TONETTO

Foi um passeio maravilhoso 
e eu fiquei muito feliz. 

Histórias Compartilhadas | Pertence
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O melhor espetáculo do mundo! 

Em novembro de 2018, me volun-
tariei para ajudar na apresentação 
do espetáculo "Todo mundo tem 
um sonho - A Arte de Pertencer", 
realizado no Auditório Dante 
Barone da Assembleia Legislativa 
pelo grupo do Pertence. Estava na 
entrada recebendo o público que 
esperava inquieto para entrar e ver 
os artistas que apresentariam um 
espetáculo pra lá de especial. 

Quando fecharam os portões, 
fui em direção da plateia. Já na su-
bida da escadaria, ouvia os aplau-
sos do público. Ao chegar no topo, 
senti uma emoção enorme! Esta-
va tudo muito lindo. Os artistas 
incríveis, se superando, o público 
entusiasmado, eu emocionada!

#ParaTodosVerem A foto mostra uma mulher 
ao lado de uma parede. A parede é branca com 
algumas pinturas e formato de mãos em diver-
sas cores, incluindo azul, amarelo, vermelho, 
laranja e rosa. A mulher é branca, de cabelo loi-
ro e curto. Usa óculos de grau vermelho, blusa 
azul e por cima um blusão branco. Ela está com 
uma mão encostando na parede e está sorrindo. 

Voluntária 
do Pertence

Foi o espetáculo 
mais lindo que vi!

BEATRIZ 
FREIBERG 
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Poderia enumerar muitos momen-
tos marcantes, como já deixar a 
camiseta do Pertence na cômoda 
a noite para no outro dia ir para o 
Pertence. O mais marcante destaco 
os ensaios e o dia da apresentação 
Todo Mundo tem um Sonho no Tea-
tro São Pedro. Ela ia com tanto en-
tusiasmo que contagiava. No dia da 
apresentação então, eu ia levando 
ela e quando chegamos no teatro 
ela largou da minha mão, deu tchau 
e queria ir sozinha em direção ao 
pessoal (como se quisesse dizer: 
“Mãe vou me apresentar”).

Obrigada, Família Pertence!

Meu coração 
disparou de tanta 
alegria, vendo o 
progresso dela.

#ParaTodosVerem A foto mostra uma mulher e 
uma menina. A mulher mais velha está à esquer-
da. É branca, tem cabelo castanho claro, olhos 
azuis e usa uma blusa preta. Está abraçando a 
menina da direita que também é branca e tem 
cabelo preto que está preso. Ela está com o rosto 
pintado de branco e contorno preto na área dos 
olhos. Também está usando uma blusa preta. 

Participante 
do Pertence

por Silvani Maria 
Werle Cavalheiro, 
mãe da Bettina

BETTINA 
WERLE 
CAVALHEIRO
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Instrutora de  
Dança do Pertence

No fim das contas era tão impor-
tante pra ele, ao mesmo tempo tão 
simples pra mim, mudar apenas 
uma fonética... 

Pois bem. O Gabriel ficava louco 
quando eu chegava pedalando e de 
pronto pedia para dar uma volta na 
bicicleta, apertava a buzina, repetia 
animado entre sorrisos e trejeitos 
que eu tinha ido até lá de bike. 

Certa vez eu cheguei na sede, 
e a Van não estava estacionada na 
garagem. Estranhei, mas aguardei. 
Logo chegou o Gabriel, de bicicle-
ta, todo suado. Foi uma alegria! 
Comemorei a chegada dele com 
uma intensidade que eu acabara de 
conhecer. Foi a primeira vez que eu 
senti algo parecido. Uma sensação 
de vitória tão grande, que nada 
além das vivências no Pertence 
me traz. Bueno, claro que não foi 
tão simples assim. O Gabriel tinha 
rumado de bicicleta sem avisar a 
família, nem a Sarita, ao Victor e 
ao Jackson, “o motora”. O Victor 
me ligou dizendo que os jovens 
se atrasariam porque estavam na 
Van, enquanto tentavam localizar 
o Gabriel. Ele que, no caso, estava 
ao meu lado, “tranquilo”, logo após 
posar para uma foto que nós tínha-
mos recém tirado. 

Era 2014. Primavera ou verão, não 
tenho certeza. O Pertence contava 
com a parceria da Ulbra e alugava 
uma sala naquele complexo locali-
zado no alto da Av. Dona Laura, no 
bairro MontSerrat. Eu, no auge dos 
meus 25 anos, pedalava até lá tran-
quilamente, subindo e descendo 
lombas pra dar aula para um peque-
no grupo de jovens incríveis, pelos 
quais eu tinha me apaixonado. Eram 
poucos, por volta de 6 a 8 alunos. 
Um deles era o Marcel. O mais agi-
tado entre todos nós. Lembro aqui, 
rapidamente, que no nosso primeiro 
encontro me haviam alertado de 
que ele não respondia pelo nome, 
mas que eu tentasse de qualquer 
forma. Quando eu perguntei como 
ele se chamava, ele, ligeiro, como 
sempre, pegou um caderno e  
anotou: Gabriel. Ali eu não senti 
necessidade de questioná-lo. 

 BIANCA BUENO

#ParaTodosVerem  
Esta foto mostra uma 
mulher e um homem, 
os dois em pé, em 
frente a uma parede 
de tijolos verdes. A 
mulher é branca, tem 
o cabelo preto preso 
e usa uma blusa 
roxa e shorts preto. 
Está com as mãos 
na cintura sorrin-
do ao lado de uma 
bicicleta. O homem 
que está à direita é 
branco, usa camiseta 
azul e calção preto. 
Tem o cabelo curto e 
castanho escuro. Ele 
está segurando uma 
mochila no ombro e 
está ao lado de outra 
bicicleta.

Respeitei a sua vontade,
de ser chamado como gostaria,  
e iniciamos a nossa amizade.

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Participante
do Pertence

Meu nome é Bianca. Estou há quase 
10 anos no Pertence. Conheci uma 
pessoa muito amável, o Murilo. 

O Pertence  
é uma segunda  
família para mim. 

Eu também gostei de ir nesse 
último passeio que eu fui, para 
Bonito. Esse foi o que eu mais 
gostei porque marcou minha vida 
com meus amigos e minhas amigas. 
Então eu estou muito feliz de estar 
com vocês, eu amo vocês!

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
menina sentada no 
refeitório onde está 
fazendo uma refeição. 
Aparecem algumas 
pessoas sentadas ao 
fundo, portanto, ela é 
o centro da foto. Seu 
cabelo é preto, está 
usando uma camisa 
verde e com as duas 
mãos está fazendo 
sinal de legal.

 BIANCA
DE LUCCA
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É difícil escolher apenas uma, de 
tantas histórias lindas que pre-
senciei nesses cinco anos com o 
Pertence, então escolhi duas que 
exemplificam o que é o Pertence. 
São elas, as histórias dos dois es-
petáculos da Fábrica dos sonhos. 

Eu lembro que em 2018, no 
primeiro espetáculo, a cada ensaio 
eu me encantava pelo desenvolvi-
mento e pela grandiosidade do que 
estava acontecendo. Infelizmente 
eu não assisti do palco, mas feliz-
mente era porque eu estava nos 
bastidores, e a cada espiada que eu 
dava entre as coxias, era impossível 
não se emocionar com as estrelas 
que brilhavam naquele palco. O te-
atro Dante Barone foi pequeno, mas 
transbordou amor e foi lindo. 

Em 2019 a fábrica foi convida-
da a participar do Porto Alegre em 
Cena, e conseguiu ser mais emo-
cionante, pois o espetáculo neces-
sitava de um engajamento ainda 
maior de toda a equipe. 

Até familiares da equipe e dos 
participantes apoiaram. Os ingres-
sos esgotaram em menos de 24h 
e o teatro São Pedro também se 
tornou pequeno. Dessa vez, foi 
muito mais cansativo, mas ver o 
sorriso e a emoção de cada um 
que subiu naquele palco, compen-
sou todo esforço. Foi literalmente, 
espetacular. Para mim, essas duas 
histórias provam que não existem 
limites para o Pertence e eu amo 
muito tudo isso. 

Não existia mais profissionais 
autônomos, oficineiros, 
motoristas, diretores, 
administradores, estagiários... 
eram todos por uma causa única.

Nutricionista e 
instrutora de culinária 
do Pertence

#ParaTodosVerem  
A foto mostra seis mu-
lheres em um ambiente 
de bastidores teatral. 
Na esquerda e na direi-
ta, as duas pontas da 
fotografia, as mulheres 
estão usando camiseta 
preta sendo que a da 
esquerda tem cabelo 
preto e a da direita 
tem cabelo loiro. E as 
quatro ao meio estão 
maquiadas e com 
acessórios no cabelo. 
Todas elas  
têm pele branca.

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Participante 
do Pertence

este dia chegou e 
lá estava ela, seus 
olhos brilhavam e 
foi tanta alegria. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra duas 
meninas em frente a 
um palco de teatro. As 
duas estão maquia-
das, de cabelo preso 
e usando camiseta 
preta. Ambas estão 
sorrindo e parecem 
estar abraçadas. A 
da esquerda tem pele 
branca e a da direita 
tem pele negra.

Escrito por Valquiria 
Conceição Silva,  
mãe da Bruna Rita

A Bruna quando teve sua primeira 
aula no Clube Social Pertence, foi 
só felicidade! Chegou contando o 
que havia aprendido. E o tempo foi 
passando, começaram os ensaios 
para participar de uma peça de 
teatro, era tudo só alegria, então

BRUNA 
RITA DE 
SOUZA
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Em um belo dia minha mãe e eu 
Carolina encontramos um jovem 
Sr. na porta da saída para a gara-
gem, Victor, falando para a minha 
mãe, disse: “Leva ela lá Vera”(No 
Pertence). Já nos conhecíamos, 
moramos no mesmo prédio. Puxa! 
Fiquei maravilhada com o convite 
tão amável. Embora não consiga 
expressar as minhas satisfações, 
tudo fica muito sútil em minha 
alma. Mas é claro que entendi.

Imaginem... eu Carolina no The-
atro São Pedro enfrentando este 
grande desafio. Quando a Van 
chega e a campainha ressoa, saio 
feliz. Agora ninguém precisa me 
ajudar para nela adentrar, venci 
uma etapa que antes era deve-
ras complicado para mim. Somos 
todos guerreiros da Luz e juntos 
venceremos muitas batalhas. 

Tudo o que passei a 
viver lá no Pertence 
tem se tornado  
um mundo de muito 
aprendizado e 
encantos mil. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
única mulher, com 
expressão facial 
observadora, em um 
fundo branco. Ela 
está usando cami-
seta amarela, colar 
no pescoço, tem 
olhos claros e possui 
cabelo curto. 

CAROLINA 
OTTO GROHS

Participante 
do Pertence
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Um momento inesquecível com 
o pertence, foi quando meu filho 
Cesar ganhou o convite para 
participar da peça "Fábrica de 
sonhos" junto com jovens espe-
ciais como ele. Vê-lo chorar de 
emoção e perguntar para ele: 

Obrigado por tanto amor e dedicação... 

Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra 
um menino em um ambiente teatral. 
Há pessoas ao fundo desfocadas, 
portanto, ele é o centro da foto.  
Está maquiado, tem cabelo preto  
e usa uma blusa verde.

“Por que você chora, 
filho? e ele respondeu 
"De felicidade mãe".

Escrito por  
Lourdes Elena Atagua,  
mãe do Cesar

Histórias Compartilhadas | Pertence
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Pertence obrigada por vocês exis-
tirem. São muito importantes para 
mim, antes de eu fazer parte do Gru-
po eu não era muito social, não tinha 
muitos amigos, não saia muito.

Vocês são a minha segunda família. 
Vocês me deram a oportunidade 
de viajar com amigos para vários 
lugares. Gostei de todas as viagens 
que fiz. E também me ajudaram a 
encontrar o meu primeiro emprego. 
Sou muito grata por tudo isso. 

Agora eu fico esperando 
ansiosa chegar o sábado para 
ir ao passeio, para ver meus 
amigos e me divertir.

Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
mulher sorrindo, 
ao fundo algumas 
árvores, ela é branca, 
usa boné azul, cami-
seta verde clara, um 
crachá pendurado no 
pescoço e está com 
mochila nas costas.

CLARISSA 
SCHILLING 
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Meu primeiro passeio acompa-
nhando a galera do Pertence foi 
inesquecível! O clube foi à praia de 
Imbé em um dia ensolarado, que 
mesmo com o famoso mar choco-
latão, fez o pessoal se divertir mui-
to junto! Eu estava super nervosa, 
pois ainda conhecia poucos, esta-
va insegura, mas não deu outra: 

Conheci, conversei, dei risadas, re-
solvi problemas e tive trocas muito 
bonitas com vários jovens em uma 
só tarde. Naquele dia eu soube que 
finalmente pertencia a esse time. 

Estagiária  
de Psicologia  
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra um grupo 
de pessoas na areia de uma praia, ao fundo 
o mar e o céu azul com poucas nuvens. São 
cerca de 30 pessoas e todos estão usando 
estão usando roupa de banho. 

CLARISSA 
SCHILLING 

CORA 
SAUTE

a galera do 
Pertence sabe 
mesmo incluir 
todo mundo! 
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A minha vida que mudou muito 
foi quando uma pessoa que 
mudou a minha vida. 

Eu já estava completo e muito, 
mas mais com uma pessoa que 
eu conheci lá, eu tenho muito 
orgulho disso até hoje. 

Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um ho-
mem de de pele bran-
ca, cabelo castanho, 
curto, ele veste um 
jaleco branco com 
gola azul. Ao fundo 
um armário branco 
e parte do teto, tam-
bém branco.

Muito orgulho 
do Pertence, 
me colocaram 
que foi tudo 
para mim.

EDUARDO 
BORDIGNON
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Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra um menino 
de pele branca, cabelos pretos, que usa barba, 
veste camiseta do Grêmio e está sorrindo sen-
tado em um banco atrás de uma mesa, ao fundo 
um quadro de um mapa. Em cima da mesa há 
vários cupcakes com a decoração do Grêmio, 
alguns com a camiseta do grêmio como deco-
ração e outros com uma bola. O Eduardo é um 
jovem de cabelos pretos, que usa barba, veste 
camiseta do Grêmio e está sorrindo.

Eduardo espera com 
ansiedade a van para 
as tardes no Pertence.

EDUARDO 
GUIMARÃÃES

Escrito por Celia Regina 
Carlini, mãe do Eduardo

Ele sabe a sequência de suas ativi-
dades preferidas na semana, e nisso 
se baseia sua noção de tempo. A 
rotina no Pertence traz segurança 
para o Eduardo. Um grande momen-
to para o Eduardo no Pertence é o 
seu aniversário, dia 8 de novembro. 
Ele escolhe o tema do bolo (sempre 
do Grêmio), e a sobremesa que le-
vará para dividir com os colegas na 
hora do lanche, quando todos can-
tam o “Parabéns”. No dia, ele ajuda 
a preparar a sacola térmica com os 
potes de sobremesa, um para cada 
colega e membro do time Pertence. 

Quando a van chega, ele se 
enche de orgulho (e responsabili-
dade) de levar ele mesmo o bolo e 
a sobremesa, para comemorar seu 
aniversário no Pertence. Depois, 
vira assunto de conversas sem fim. 
A felicidade do Eduardo em estar 
com os colegas e equipe do  
Pertence é muito especial para  
nós, a família do Eduardo. 

Histórias Compartilhadas | Pertence
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ELISA 
PEGORARO
A minha história é de uma lembran-
ça do meu primeiro passeio com o 
Pertence, na Quinta da Estância. 
Depois da janta, os jovens foram 
convidados para curtir um luau com 
show de pagode (a Sarita até tocou 
surdo hehe) e eu, como sempre, es-
tava lá para registrar os momentos e 
os sorrisos deles em cada momento 
do passeio, e no show não foi dife-
rente. Quando estava fazendo uma 
foto, a Rafa chegou pra mim e disse: 
"Vamos dançar profe?" (ela ainda 
não sabia meu nome, então me cha-
mou de profe) e eu aceitei, e lá foi 
ela me puxando pra frente da banda 
e fazendo umas dancinhas, que 

Essa é só uma das várias 
lembranças que, nesse pouco 
tempo no Pertence, já vivi. 

acompanhei 
achando muito 
engraçado e 
divertido, mas 
principalmente: 
Muito sincero.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
jovem de pele bran-
ca, cabelos pretos, 
ela veste uma blusa 
preta e um colar 
dourado, ela está 
com um largo sorri-
so no rosto. 

Comunicadora 
do Pertence
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Participante 
do Pertence

O dia que eu mais gostei foi este. 

Fiquei muito 
curiosa. 
Achei a cobra bonita: 
branca e marrom. 

#ParaTodosVerem A foto mostra um grupo 
de pessoas observando e tocando em uma 
cobra que está na mão de uma pessoa. No 
canto esquerdo algumas pessoas observam 
mais de longe, no fundo da foto, próximo a 
uma parede verde. As outras pessoas estão 
no centro da foto, no entorno da cobra que 
tem um tamanho médio, cores laranja com 
marrom. No centro da imagem e mais para a 
direita há uma jovem de pele branca, cabelos 
pretos e lisos e roupa cinza com preto que 
toca e observa a cobra bem de perto. 

ÉRICA 
TOCHETTO
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Participante  
do Pertence

— E aí Bi, tu gostou de quais 
coisas da viagem de Bonito? 

dos passeios, 
dos animais, 
dos pontos 
turísticos e 
dos amigos. 

#ParaTodosVerem  
 A foto mostra um 
jovem fazendo um sinal 
de Rock n’Roll com as 
mãos e sorrindo para a 
foto. Atrás dele aparece 
parte de uma janela 
de vidro. O jovem está 
bem ao centro da foto 
sentado em um banco. 
Ele é branco, tem cabe-
los curtos e castanhos 
e está usando uma 
blusa preta com uma 
estampa branca. 

FABRÍCIO 
GUS 
GALBINSKI

— Sim, eu adorei, gostei da 
caída de bote, da comida,
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Participante 
do PertenceFELIPE 

COSTA
Minha viagem com Pertence 

Nunca vou esquecer deste ano, 
porque fui viajar com os amigos 
do Pertence para Bonito, um 
passeio inesquecível onde fiz 
diversas atividades que vão ficar 
marcados para mim.

Foi minha segunda 
viagem com o Pertence, 
onde desenvolvi mais 
a independência e as 
relações com os amigos.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra dois 
jovens abraçando-se 
em um fundo de natu-
reza, com troncos de 
árvores à esquerda e 
um rio que corre pelas 
pedras no lado direito. 
Bem na frente da foto 
do lado esquerdo, está 
um jovem adulto de 
pele branca, cabelo 
curto e que usa uma 
blusa verde com um 
crachá no pescoço. 
Ele está com a mão 
por cima do ombro do 
outro jovem adulto 
que tem a pele branca, 
cabelos lisos e pretos 
e usa a mesma roupa 
verde e crachá. 

Agradeço a Sarita, o Victor e os 
monitores, por ter sido bem acolhi-
do por todos esses anos e espero 
revê-los quando acabar a pandemia.
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Participante 
do Pertence

Eu sou Felipe Paiva. Estou no 
Pertence há muitos anos. Gos-
to de muitas coisas do Perten-
ce, adoro a aula de Karatê, de 
música e atividade física. 

Fiz apresentação no teatro São 
Pedro junto com minha profe Paula, 
me vesti de palhaço e fui muito 
aplaudido, com a música “Dan-
çando na Chuva”. Toda família e 
os amigos foram assistir foi bem 
emocionante para toda a família. 
Agradeço a toda a família Pertence.

 

Vou sempre  
de van com 
meus amigos. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra de cima 
uma pessoa sorrindo 
vestida de palhaço ao 
centro de um palco 
de madeira, com uma 
mala de pano ao lado. 
A pessoa é branca e 
usa uma peruca preta, 
está vestindo um nariz 
de palhaço vermelho, 
um laço vermelho com 
bolinhas brancas no 
pescoço e uma roupa 
verde com uma cami-
sa branca por baixo. 

FELIPE  
DE PAIVA
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Voluntária 
do Pertence

Quando recebi o convite para ser 
voluntária do pertence em "Todo 
mundo tem um sonho", não imagi-
nava o que esperava por mim... Ao 
relembrar essa experiência incrível o 
meu coração se alegra! Certamente 
ficará marcada em minha vida para 
sempre. Do início ao fim uma onda 
de sentimentos. Constrangimento, 
empatia, insegurança, medo, des-
conforto, e apesar deles, desfrutei 
de momentos sinceros e verdadei-
ros com muito amor e carinho. 

Quando pensamos em comunica-
ção, logo lembramo-nos de diálogo.

 Se expressa em gestos, toques, 
sorrisos, olhares e abraços tam-
bém. Cada um com a sua carac-
terística e personalidade forma a 
identidade do Pertence, respon-
dendo de diferentes formas ao que 
está ao seu redor. 

Dentre momentos que marca-
ram, o que me arrancou sorrisos e 
boas risadas foi com o Inesquecível 
Vini. O sonho dele é se especializar 
em fotografia para ser voluntário no 
Pertence como fotógrafo. E ele até 
tem uma câmera e já tira algumas 
fotos! O Vini ficou encantado ao 
saber que é mais velho do que eu, e 
eu ainda mais encantada com ele. 

Agradeço a oportunidade de 
fazer parte desse projeto mais uma 
vez e relembrar aquilo que vivi ao 
lado de vocês. 

Abaixo estarei anexando duas 
imagens e uma delas representa 
o motivo que me levou a estar no 
Pertence: pinturas faciais artísticas.

Porém, com o 
Pertence, eu 
aprendi que 
comunicação 
vai além do 
diálogo.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma jo-
vem adulta segurando 
uma placa que diz “eu 
sou #teampertence” 
em frente à diversas 
cadeiras vermelhas de 
um teatro. Na esquerda 
ao fundo há um grupo 
de mulheres juntas, 
desfocadas da imagem. 
No centro e na frente 
da foto está a jovem 
de pele negra, cabelos 
longos e lisos, blusa 
preta que sorri e segura 
a placa em uma das 
mãos e na outra segura 
um papel laranja.

FERNANDA 
RENNER 
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Participante 
do Pertence

FERNANDA 
VIEIRA

Teatro São Pedro, 

Um momento inesquecível no Pertence. 

 “Todo Mundo 
Tem Um Sonho”:

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
grupo de artistas 
em um palco grande 
de teatro com uma 
cortina azul ao fundo. 
Bem em cima e no 
meio da imagem há 
uma placa que diz 
“Todo mundo tem 
um sonho”. Cada 
artista está vestindo 
uma roupa colorida 
e diferente. Alguns 
seguram balões e ou-
tros seguram outros 
elementos cênicos. 
Bem na frente da foto 
está aparecendo ape-
nas a silhueta preta 
do público olhando 
para o palco. 
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Participante 
do Pertence

Fazer parte do Pertence me faz 
muito feliz. A atividade que mar-
cou mais em mim foi a visita ao  
C T Luiz Carvalho do Grêmio. 
Junto com meus amigos, assisti 
o treino dos jogadores. Recebe-
mos lanche e presentes também. 
Abracei o Renato, conversei com 
o Luan e recebi autógrafo do Feli-
pe Vizeu. Durante o treino o Diego 
Tardelli abanou para mim. 

Foi uma manhã 
muito linda. 
Nunca vou 
esquecer!!!

 
#ParaTodosVerem A foto mostra uma mulher 
sorrindo para a foto com um fundo de plantas 
verdes ao lado de uma sala de estar. No lado 
esquerdo da imagem há dois vasos de plantas 
verdes. No centro está a mulher de pele branca, 
cabelos lisos e pretos, do qual só aparece a franja. 
Ela usa uma blusa do Grêmio azul. Atrás da mulher 
dois vasos de plantas verdes presas na parede. No 
lado esquerdo há um pedaço de uma sala da qual 
aparece apenas uma ponta do sofá, um quadro, um 
pedaço de uma mesa de centro e de uma cadeira. 

FERNANDA 
VITÓÓRIA 
DOURADO
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Participante 
do Pertence

FILIPE 
GIACOMINI

Segundo o Filipe, houve dois mo-
mentos inesquecíveis, o primeiro 
quando foram ao zoológico e ele 
viu, mais uma vez, todos aqueles 
animais por quem ele tem paixão. 

Ele disse que foi muito emocionante. 

O segundo foi a ida ao 
show do Paralamas do 
Sucesso onde, depois 
foram ao camarim e 
ele conversou com 
o Herbert Viana e 
tiraram fotos juntos.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
grupo grande de pes-
soas em um ambiente 
externo em frente a 
uma grade do zoológi-
co. Algumas pessoas 
estão acenando e 
sorrindo para a foto, 
outras conversando e 
outras apenas olhan-
do para a fotografia.

Escrito pela  
mãe do Filipe.
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Participante 
do Pertence

Pertence para mim é BAGUNÇA!  
(Para Flavinha isso é muito 
importante pq em casa é tudo 
muito “certinho”).

Os passeios são com os meus amigos!

Quando segunda-feira 
chega... é alegria!

 #ParaTodosVerem A foto mostra uma mulher 
olhando para a câmera com uma parede cheia 
de mãos pintadas de tinta colorida ao fundo. A 
mulher é branca, tem os cabelos pretos presos, 
usa uma tiara marrom claro, uma blusa bem co-
lorida e segura um pequeno abanador de papel 
verde em sua mão direita. 

Comentário escrito 
por Denise Duarte, 
irmã da Flávia.

FLAVIA 
DUARTE
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Participante 
do Pertence

FLÁVIO 
LIMA

Gosto do passeio do pertencer dos 
amigos. O Pertence está sendo legal 
pra mim. Gosto de todos. Que pena 
que tá parado por causa da pandemia.

Beijos a todos amigos e para 
quem trabalha o no Pertence. 

Estou sentindo 
saudades das 
saídas e dos 
amigos e amigas.

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de um homem 
que está em um 
estádio de futebol, 
onde ao fundo, há 
muitas cadeiras em 
uma arquibancada. 
O homem veste uma 
camiseta azul e uma 
jaqueta branca. Ele 
é careca, usa óculos 
e está sorrindo. Ao 
lado dele, tem um 
menino de pele bran-
ca, cabelos curtos 
castanhos e olhos 
castanhos vestindo 
um casaco preto.
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Participante 
do PertenceFRANCINE 

DE PAULO 

Meu momento inesquecível com 
o Pertence foi a minha apresen-
tação no Theatro São Pedro com 
o grupo Fábrica de Sonhos com a 
peça: Todo Mundo Tem um Sonho 
no Porto Alegre em Cena/2019.  
O personagem que eu mais gostei 
de fazer foi o Mágico.

Estou feliz 
de estar no 
Pertence, 
tenho meus 
amigos, me 
divirto muito 
e faço parte 
da família 
Pertence. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
mulher sorrindo ves-
tida com um figurino 
de teatro com uma 
parede branca ao 
fundo. A mulher tem 
a pele branca, está 
com o rosto pintado 
de branco, preto, 
amarelo e vermelho, 
usa um chapéu roxo e 
um figurino amarelo 
com branco. 

Histórias Compartilhadas | Pertence



46

Meus melhores  
momentos no Pertence

Em julho deste ano faz 5 anos que 
participo do Pertence. Entrei em ju-
lho de 2014, quando o Brasil perdeu 
para a Alemanha de 7x1. A primeira 
aula que eu tive foi culinária com a 
professora Raquel. Também tinha 
aula de fotografia com a prof. Júlia 
Lovatto. Meu primeiro passeio de 
dormir fora foi com um grupo de 
pessoas e depois teve um passeio 
na festa junina. Com o passar do 

#ParaTodosVerem  
Foto de busto centra-
lizada de um rapaz de 
frente para a câmera, 
ladeado por parte 
de dois encostos de 
cadeiras. O homem 
tem pele branca, olhos 
amendoados, cabelo 
escovinha escuro, tem 
uma máscara branca 
com contorno preto 
pintada a partir do 
meio da testa, com 
bochechas rosadas, 
e usa óculos. Sorri 
levantando apenas o 
lábio superior e mos-
trando alguns dentes. 
Veste camisa branca 
com mangas pretas.

tempo, em 1 ano depois, eu entrei 
num grupo melhor com pessoas 
diferentes e um grupo mais tran-
quilo e bem organizado. Então 

eu conquistei 
vários amigos 
no Pertence 
e também os motoristas do Per-
tence. Eu conquistei amizades até 
agora. O que eu mais gostei até 
agora foi a Fábrica de Sonhos. 

Participante 
do Pertence

GABRIEL 
CALAZANS 
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Há muito tempo, o menino Gabriel 
gostava de teatro e de circo. Ele 
sempre ia com a sua mãe, sua 
vó e seus irmãos e gostava mui-
to. Ele gostava muito de cantar, 
dançar e brincar de fazer teatro e 
circo, mas ele só fazia isso na sua 
casa, sozinho. 

Um dia teve um convite, no 
papel, convidando todos para um 
grande teatro. Todos os amigos 
se fantasiaram e fizeram um show 
muito legal. Tão legal que o Per-
tence ganhou até um presente! As 
mães, pais, manos, avós e amigos 
foram assistir e bateram muitas 
palmas. Todo mundo ficou muito 
feliz naquele dia! 

Um dia, o pai e a mãe 
dele, levaram ele no 
Pertence e lá ele podia 
dançar, fazer música, 
teatro e circo junto 
com outros amigos e 
isso era muito bom, 
ele ficava muito feliz. 

#ParaTodosVerem A imagem mostra uma foto 
tirada em um palco, onde se vê um um homem e 
uma mulher sobre um piso de madeira em frente a 
um fundo azul, olhando um para o outro. O rapaz, 
à esquerda e um pouco atrás, é magro e alto, tem 
cabelos castanho-claros e curtos, veste calça 
preta, túnica amarela com mangas pretas e punhos 
amarelos, com uma capa vermelha às costas. 
Segura, na mão esquerda elevada acima do ombro, 
uma haste com duas xícaras empilhadas na ponta. 
A moça tem cabelos castanho-escuros médios, 
veste calça preta, túnica rosa e faz uma reverência 
olhando para o rapaz.

GABRIEL 
LINN

Participante 
do Pertence
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Participante 
do Pertence

Meu maior momento no Pertence 
foi no Teatro, quando nós fomos 
conhecer o auditório da Sociedade 
Germânica perto do lugar onde 
morava minha vó Laura. 

Eu adorava 
aquele bairro 
e o Pertence 
me levou de 
volta pra ele 
e pra novas 
histórias. 

#ParaTodosVerem A imagem mostra a foto 
de um homem que usa uma fantasia e está 
num palco de um teatro. A roupa que ele está 
vestindo é composta por uma camiseta preta, 
um chapéu branco, uma calça listrada de preto 
e branco e uma gravata borboleta também 
listrada de preto e branco. Ele está sorrindo e 
acena com uma das mãos.

 GABRIEL 
MACHADO
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Participante 
do Pertence

No dia 03/04/2017 foi o primeiro dia 
do Gabriel no Pertence, então eu, 
mãe do Gabriel, recebo pelo celular 
uma foto dele lanchando com o ami-
go Max, e, no mesmo instante, não 
contive a emoção chorando muito.

GRATIDÃO é o que sentimos pela 
família PERTENCE, por sua dedica-
ção, amor e por proporcionar a esses 
jovens para que escrevam a sua pró-
pria história. Amamos muito vocês. 

Depois de 13 anos 
sem ele ter amigos e 
vendo este momento, 
tive a certeza que 
o dia tão esperado 
havia chegado.

#ParaTodosVerem  
Foto de dois rapazes 
sorrindo sentados 
atrás de uma uma 
mesa. O da esquerda, 
de cabelos castanho-
-escuros com topete 
para cima, vestindo 
camiseta de manga 
curta clara com escri-
tos, está com o braço 
esquerdo apoiado na 
mesa de granito e tem 
à sua frente uma cai-
xinha de suco de aba-
caxi Suvalan com um 
canudo; na mão di-
reita, cortada na foto, 
tem um sanduíche. O 
menino da direita, de 
cabelos castanho-cla-
ros curtos e franja, 
veste camiseta preta 
de manga curta e tem 
o resto de um lanche 
na mão direita.GABRIEL 

UFLACKER

Escrito por 
Luciana Karaim, 
mãe do Gabriel
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Desenvolvimento 
Institucional do 
Pertence

GABRIELE 
OURIQUES

Fiquei pensando em que história 
contar, são muitos momentos. Lem-
bro de um passeio no parque aquá-
tico em que um dos participantes, 
que a gente chama carinhosamente 
de Gabizinho, me pediu ajuda para 
descer o escorregador da piscina. 
Eu estava seca, do lado de fora da 
piscina e não sei nadar! Quando 
dei a mão para ele descer, acabei 
caindo junto na piscina!! Passado o 
susto, demos muitas risadas.

Hoje vejo que todos temos poten-
cialidades e deficiências. Aprendi 
que nosso foco deve ser as poten-
cialidades de cada um. Cada um a 
seu modo me ensinou. Subir num 
palco, com teatro lotado num fes-
tival internacional de teatro: claro 
que pode! Viajar de avião, andar de 
tirolesa, de bote, se divertir muito: 
claro! Superar limites, vencer barrei-
ras, e ainda enfrentar tudo de uma 
forma tão prática! São tantas lições 
que 10 linhas seria pouco. Obrigada 
por me ensinarem tantas coisas! 

Os momentos que 
passei com o Pertence 
mais que diversão, 
me proporcionaram 
muito aprendizado e 
mudaram a forma de 
eu ver as pessoas  
com deficiência.

#ParaTodosVerem  
Foto de moça de costas 
para a câmera e vol-
tada para uma piscina 
redonda onde há algu-
mas pessoas desfo-
cadas se banhando. A 
mulher usa os cabelos 
mechados de tom claro 
em um rabo de cavalo, 
óculos de sol sobre a 
cabeça e veste camise-
ta preta de manga curta 
com escritos coloridos: 
SEGURANÇA, CONFIANÇA, 
AMIZADE, QUALIDADE DE 
VIDA e outras palavras 
menores
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Head

GENIANE PEREIRA
Estamos percorrendo um caminho 
que não foi trilhado, então é difícil 
saber para que lado ir. Assim são a 
maioria dos projetos que realiza-
mos no Pertence. Então decidimos 
fazer uma apresentação, e com 
nosso jeito pertence de ser, onde 
ninguém fica de fora, não era uma 
simples apresentação, era algo que 
nunca tinha acontecido: 77 crianças 
jovens e adultos com deficiência no 
palco. O caminho era longo, desa-
fiador, por muitas vezes pensei em 
desistir. Pensava: “Porque essa luta 
tem que ser tão árdua!”, e não sabia 
quais resultados íamos colher.

 A primeira apresentação ocorreu 
e foi potente. Na plateia tinha um 
menino assistindo o espetáculo e 
ele se reconhecia, estava vidrado, 
seus olhos pareciam pular no palco, 
pareciam dizer: “Eu também pos-
so!” Eu pensei, se toda aquela luta 
e esforço conseguiu mostrar pra 
esse menino que ele também pode 
ser um artista, então valeu. Dias se 
passaram e descobrimos que ele se 
chamava Regis e é claro, ele passou 
a fazer parte do projeto A Arte de 

Mas ao longo do tempo, 
nossos artistas iam 
ganhando coragem e 
acho que foi isso que 
nos levou até o fim.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
menino com o rosto 
pintado de palhaço, 
usando óculos e ves-
tindoroupas de palha-
ço, um casaco verde 
e uma grande gravata 
borboleta vermelha 
com bolinhas brancas. 
Ele está sentado em 
uma cadeira na plateia 
de um teatro, as 
cadeiras são verme-
lhas com detalhes em 
pretos e dourados. As 
cadeiras em sua volta 
estão vazias.

Pertencer e ensaiar para a segunda 
apresentação do espetáculo que 
agora seria parte da programação 
oficial do Festival Internacional de 
Artes Porto Alegre em Cena. Porém, 
como ele conta na sua história, 
registrada nesse livro, pouco antes 
do espetáculo o Regis se acidentou 
ficando fora dos ensaios. E quando 
ele volta aos ensaios faltavam pou-
cos dias para se apresentar então 
perguntei a mãe: “Como o Regis 
está? Ele poderá se apresentar?” A 
mãe respondeu: “Ele está bem, mas 
como perdeu muitos ensaios não 
poderá recuperar a tempo de se 
apresentar” A resposta mexeu co-
migo, só conseguia pensar naquele 
menino que vi na plateia. Reuni o 
Time da apresentação, expliquei a 
situação e esse time brilhante que 
temos no Pertence entendeu, assim 
como eu, que o Regis não podia 
ficar de fora. E na noite de 15/09 
/19 lá estava o Regis no palco do 
Theatro São Pedro. Mas só fui sa-
ber que isso significou para o Regis 
“pertencer” quando li a história que 
ele enviou para compor esse livro. 
Minha história no Pertence é cheia 
de recompensas e sim, estamos 
percorrendo um caminho de luta, 
ainda não trilhado, com muitas 
incertezas, mas resultados como 
esses, nos dão uma certeza: é ne-
cessário continuar lutando. 
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Participante 
do Pertence

GIOVANNI 
FOFONKA

Aconteceu em um evento festi-
vo em que estavam muitos dos 
alunos Pertence. Todos brincavam 
na festa quando um dos monitores 
observou o Giovanni escondido em 
uma cortina. Preocupado, se apro-
ximou perguntando porque estava 
ali, e se estaria triste. O Giovani 
então faz sinal para que ele ficasse 
quieto e saísse de perto! O moni-
tor saiu, mas ficou observando de 
longe, e a surpresa foi que a namo-
rada de um dos colegas, encontrou 
o Gio atrás das cortinas, ficou um 
tempo e saiu! O monitor foi ao 
encontro do Gio e comentou: tu 
tá louco meu!!! O namorado dela 
é muito brabo! Ao que o Gio teria 
respondido: “Agora já foi”... 

Das estórias do Giovani, 
uma que achamos 
especial, porque jamais 
imaginamos que ele 
seria capaz da façanha!

#ParaTodosVerem Foto de rapaz de perfil em 
primeiro plano mais à direita, de sorriso aberto 
voltado para a câmera, sentado em frente a 
uma mesa branca (desfocada na foto), sobre a 
qual há material de pintura e desenho. Giovanni 
tem pele branca, olhos castanhos amendoados 
e cabelos pretos curtos, penteados de forma 
descontraída, com mechas de franja à direita  
de sua testa. Veste camiseta branca.
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Participante 
do Pertence

 GIULIO 
FICHBEIN

Meu momento marcante 
foi a viagem para Recife.

Foi muito 
bom, muito 
divertido!

#ParaTodosVerem Foto de rapaz forte em 
ambiente com duas mesas e algumas cadeiras. 
Giulio tem pele branca, sorri largamente, che-
gando a semicerrar os olhos. Apoia o cotovelo 
esquerdo sobre a mesa branca e a mão direita, 
segurando uma chave de fenda, sobre o braço 
esquerdo. Veste camisa polo de listras hori-
zontais largas brancas e pretas. À esquerda da 
foto há outro rapaz cortado, consertando um 
objeto retangular com outra chave. 
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Presidente  
da ASASEPODE

PÍNCAROS! Sou Pessoa com Defi-
ciência. Há 20 anos, sentindo a ne-
cessidade de muitos, com o apoio 
de alguns, fundei uma associação, 
objetivando auxiliar na qualificação 
de vidas. Quando vejo uma institui-
ção como o PERTENCE, me identi-
fico. Quando constato que minha 
filha se dedica, de corpo e alma, a 
essa entidade, me identifico ain-
da mais. Ao constatar a felicidade 
que essas ações causam em minha 
filha, aí, me elevo às nuvens. E, 

aí sim.... vou aos píncaros  
da satisfação. PARABÉNS! 

quando (a convite), 
participo de eventos 
dessa agremiação, 
testemunhando o 
magnifico trabalho 
que acontece, a 
pulverização de  
amor, a disseminação 
de alegria,

#ParaTodosVerem A foto 
mostra um homem sentado 
ao sol em uma cadeira de ro-
das que está sob um tablado 
de madeira e ao fundo mos-
tra parte de uma porta espe-
lhada e uma parede rústica. 
O homem é branco, cabelos 
grisalhos, ele usa barba, está 
de óculos escuros, veste 
camiseta jeans azul, calça 
jeans e tênis pretos, ele está 
olhando para o lado como se 
estivesse falando com uma 
pessoa ao seu lado. 

 GUACIR 
BUENO
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Participante 
do Pertence

Amigos são coisas para serem guar-
dadas no lado esquerdo do peito.
 

Grupo, união, amizade! Muita 
alegria! Um lugar para aprender a 
conviver! Sem preconceitos, acei-
tar o outro como ele é. Eu amo os 
meus amigos. Às vezes os amigos 
nos entendem mais que nossos 
pais. Eu rezo para Deus abençoar 
os meus amigos! 

#ParaTodosVerem  
Foto de meio corpo de 
um rapaz em primeiro 
plano, sobre fundo 
desfocado de sala 
com janela, cadeiras 
dispostas em frente 
a duas paredes em L, 
uma pessoa em pé e 
outra sentada atrás 
dele. O rapaz tem pele 
clara, olhos e cabelos 
castanho-escuros, 
veste camiseta preta 
de manga curta com 
desenho de tigre em 
branco e verde e faz 
uma pose de arte 
marcial, com o braço 
direito dobrado para 
trás e a mão esten-
dida e encostada ao 
lado da testa, e o 
braço e mão esquer-
dos estendidos em 
direção à câmara.

Amizade é o que 
o grupo Pertence 
representa.

HENRIQUE 
WELTER
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Voluntário 
do Pertence

HENRY 
RADKE 

A Marina sempre me contava sobre 
os causos no pertence no dia a dia. 

Chegando lá, o sorriso cativante de 
cada jovem e a emoção de cada um 
ao ver os cães foi muito gratificante 
e saber que eu fiz o dia deles mais 
feliz me faz querer voltar sempre. 

Quando me chamaram para 
fazer parte de um dia deles, 
fazendo o pet day, fiquei 
muito feliz e ao mesmo tempo 
muito nervoso, como toda 
apresentação.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
homem sentado ao 
sol em uma cadeira de 
rodas que está sob um 
tablado de madeira e 
ao fundo mostra parte 
de uma porta espelha-
da e uma parede rústi-
ca. O homem é branco, 
cabelos grisalhos, ele 
usa barba, está de 
óculos escuros, veste 
camiseta jeans azul, 
calça jeans e tênis 
pretos, ele está olhan-
do para o lado como 
se estivesse falando 
com uma pessoa ao 
seu lado. 

Histórias Compartilhadas | Pertence



57

Instrutora de circuito 
funcional do Pertence

Certamente quem vive o dia-a-
-dia do Pertence e acompanha 
o crescimento de todos pode-
ria relatar inúmeros momentos 
inesquecíveis. Escolhi ficar com o 
espetáculo do Theatro São Pedro. 
Especificamente com o final dele

Ver a felicidade transbordando em 
lágrimas e sorrisos foi uma experi-
ência única. Ver a conclusão de um 
desafio enorme que se transformou 
em uma conquista gigante para 
todo mundo que participou foi emo-
cionante. E no fim, apenas repre-
senta as vitórias diárias na vida dos 
jovens e o orgulho constante de 
quem faz parte desse time! 

A emoção que tomou 
conta dos jovens, 
dos bastidores e da 
plateia, que eu pude 
observar em especial, 
foi enorme e intensa.

#ParaTodosVerem Foto tirada ao ar livre, 
em frente a praça contendo aparelhos de 
ginástica. No primeiro plano aparece moça de 
pele clara, olhos e cabelos castanhos presos 
em rabo de cavalo, sorriso aberto, fazendo um 
quatro com o pé direito no chão e o esquerdo 
dobrado, braço direito dobrado e apoiado num 
dos aparelhos, e o esquerdo também dobrado, 
com a mão para cima fazendo um V. A mulher 
veste camiseta preta com escritos em branco, 
calça corsário mesclada cinza com punho 
preto, tênis cinza e preto, casaco branco 
amarrado na altura do quadril. 

ISABEL 
SPARTA 

Histórias Compartilhadas | Pertence



58

Aliás, foi aí que conheci minha  
vizinha de prédio, a Daniela, que  
é hoje minha BFF. 

Mas o passeio que mais gostei 
foi para praia, em Imbé. Apesar de 
eu ter tomado um caldo porque caí 
no mar, o dia foi muuuito legal!! 

Gosto de todas 
as atividades 
do Pertence e, 
principalmente, 
das pessoas.

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma jovem. 
Ela tem cabelos 
escuros compridos 
com mechas claras, 
olhos escuros e 
pele branca. Ela usa 
uma camiseta roxa 
e está sorrindo. 

Participante 
do Pertence

ISADORA HOFF 
GONÇALVES
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Conselheiro do 
Instituto Social 
Pertence

IVAN STEDILE
Quando eu tinha 6 anos de idade, 
meu pai se separou de minha mãe 
e colocou a mim e dois irmãos num 
orfanato em Santa Maria, chamado 
Orfanato Metodista, pois entendia 
que não poderia cuidar de nós e 
trabalhar, pois tinha muitas ativida-
des. Passei um ano lá em péssimas 
condições. Fui abandonado sem 
explicação e não entendia porque, 
pois havia tido uma boa família. 
Pela manhã cuidava dos animais no 
campo e à tarde trabalhava na roça. 
Foi minha Coréia. O capataz era 
muito violento, e pobre da criança 
que parasse por um instante, levava 
uma tamancada nas mãos. 

Não tinha roupa além de um 
calção e uma camiseta e não tinha 
calçado, inverno e verão. A comi-
da era pouca e muito ruim. Nossa 
janta era um mingau de água com 
erva-mate. Talvez tivesse farinha de 
mandioca também, não sei dizer. Às 
vezes meu irmão roubava uma fatia 
de pão na cozinha e me dava. Essa 
fatia durava uma semana escondida 
embaixo do colchão, era uma mor-
discada por noite antes de dormir.

Por causa da fome, eu e outras 
crianças do orfanato buscávamos 
restos de comida em latas de lixo. 
A fome nos faz fazer coisas incrí-
veis. Na época da colheita de frutas 
podia comê-las à vontade pois 
ninguém via. Época bem melhor. As 
boas frutas eram vendidas, as es-
tragadas eram dadas aos porcos e 

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a foto 
de um homem que tem 
cabelos brancos, olhos 
claros e pele branca. 
Usa um camisa branca 
com listras azuis e 
está sorrindo. Ele 
está sentado em uma 
mesa segurando um 
óculos. Atrás dele, há 
um quadro com listras 
coloridas.

às crianças. Como andava sempre 
descalço, no Natal, pedi de presen-
te um par de tamancos, mas não 
ganhei e chorei muito. No campo 
arrastava os pés pelo pasto, para 
evitar as urtigas. Cedo pela manhã 
íamos ao mato colher lenha para o 
café da manhã, sempre descalço, 
inverno e verão. Aos finais-de-se-
mana, a única diversão era tomar 
banho numa sanga, convivendo 
com cobras d´água. 

Ao longo da vida, felizmente 
tive muitas vitórias, resolvi en-
tão fundar um orfanato em Porto 
Alegre, em retribuição à socieda-
de e ao Criador pelas boas coisas 
que recebi na vida. Já adulto, fui 
a Santa Maria rever o orfanato. 
Conversei com o Administrador do 
local e falei de meus planos. Ele 
me desestimulou dizendo que o 
Ministério Público e a Secretaria da 
Saúde transformariam minha vida 
num inferno, podendo inclusive ser 
indiciado criminalmente se algo 
não saísse perfeito. Sugeriu que eu 
contribuísse com uma entidade já 
existente. Na mesma época, a Sra. 
Geniane, colaboradora do Perten-
ce, telefonou-me convidando para 
conhecer o Instituto Pertence. 
Fui conhecer e me  
apaixonei. Hoje sou con-
selheiro da entidade.
Ajudar o Pertence tornou-se um 
dos objetivos da minha vida.
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Motorista
do Pertence

JACKSON 
SAFFONS 

Eu, Jackson Avello Saffons, trabalho 
no transporte do Pertence há mais 
de seis anos e dentre tantos fatos 
que vivenciei, um mexeu muito co-
migo. Foi num Natal quando recebi 
de um pai de um jovem uma caixa 
grande, mas ele falou pra mim: 

e como eu estava com pressa ape-
nas agradeci e deixei para abrir em 
casa. Quando fui ver, era uma cesta 
de Natal com muitos itens lindíssi-
mos. Foi muito gratificante. 

 “é só uma 
lembrancinha, 
nada de mais”

#ParaTodosVerem A foto mostra o interior 
de uma van com muitas pessoas sentadas 
nos bancos, todas sorrindo, de forma mais 
destacada mostra sentados bem a frente três 
pessoas, da esquerda para a direita temos um 
jovem de cabelos pretos e pele branca que 
usa blusão vermelho, ao centro um homem 
careca que usa camiseta preta e casaco azul 
com detalhes vermelhos e mais à direita um 
homem branco com cabelos castanhos, bar-
ba rala, jaqueta azul que está sorrindo.
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Instrutor de 
teatro e do 
laboratório 
experimental 
do Pertence

JORGE GIL 
Mergulhar em um baú de memórias, 
se torna uma aventura por si só e, 
escolher uma, se torna uma difícil 
tarefa. Ministrar as oficinas de Te-
atro e o Laboratório Experimental, 
me trazem dois acontecimentos de 
impacto emocional e que mudaram 
os paradigmas: Em 2018, Vanessa 
Bicca, que chamo por Vanessinha, 
estava na plateia do Teatro Dante 
Barone, enquanto seus colegas 
subiram para ensaiar uma das 
cenas o espetáculo "Todo mundo 
tem um Sonho". E foi indagada se 
subiria ao palco para brilhar nas 
luzes do teatro e ela, como sempre, 
muito tímida ergue a mão e balança 
sutilmente o dedo indicador. Em 
uma aula em 2019 eu propus um 
exercício cênico em duplas e que 
deveria ser tudo dançando, todos 
escolheram suas duplas e sobrou 
Vanessinha. Então eu fui formar par 
com ela e falei de uma ideia sobre 
bailarinos, ela topou e foi um linda 
cena, na qual colocou seu passo de 
dança preferido.

Assim foi em 15 de setembro de 
2019, Vanessa estreia com seus 
colegas no Teatro São Pedro. 

Agora conto da mudança de visão 
que tive com a ajuda de Rudacir na 
oficina de laboratório. Na semana 
seguinte à que tínhamos produzindo 
cristais de gengibre em uma aula 
sobre plantas medicinais, pergun-
tei para o Ruda se o pessoal em 
casa havia gostado dos cristais, ele 
prontamente disse que tinha ven-
dido o pacote por cinco reais para 
sua tia. Eu ali vi que eles poderiam, 
ver também nas nossas aulas, algo 
que talvez possamos todos traba-
lhar e quem sabe ganhar um retorno 
financeiro. Vem a ideia de produzir-
mos em escala maior os itens que 
aprendemos a fazer juntos em aula: 
sabonetes com ervas, aromatizado-
res de ambientes, Óleo medicinal 
para massagem e o carro chefe cris-
tais de gengibre. E fomos todos para 
uma feira vender nossos produtos.

Dias depois recebo a 
informação sobre um 
telefonema da mãe de 
Vanessinha que dizia 
da vontade que ela 
tem de participar do 
espetáculo. 

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de um homem 
que tem cabelos 
escuros e barba 
escura. Ele usa uma 
camiseta laranja 
e está sentado no 
chão com as pernas 
esticadas segurando 
um objeto. Ao lado 
dele, há uma jovem 
de cabelos escuros 
curtos. Ela também 
usa uma camiseta 
laranja e também 
está sentada com as 
pernas esticadas
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Motorista  
do Pertence

JORGE
MOREIRA

Uma das histórias marcantes foi 
quando eu fui buscar a Elizabete 
e ela chorava porque ela tinha 
perdido o bico da boneca e aquilo 
partiu meu coração. Então, de-
pois que eu deixei ela no Perten-
ce, fui correndo comprar uma bo-
neca com bico pra ela e foi uma 
coisa que me marcou, porque

Me marcou muito. Foi uma gran-
de satisfação ter feito isso por ela, 
por ser uma pessoa tão especial e 
ver que ela ficou tão feliz. 

toda vez que 
eu pego ela,  
ela comenta 
da boneca. 

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra a 
foto de um homem 
que tem cabelos 
grisalhos curtos e 
barba grisalha. Usa 
óculos escuros e 
uma camiseta bran-
ca de gola branca 
com listras azuis. Ele 
está sentado dentro 
de um carro, no 
banco da frente.
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Participante 
do Pertence

JULIA DE 
BORBA

Viagens 

Em 2018 foi a minha primeira via-
gem com o Pertence. Foi para o Rio 
de Janeiro, estava muito legal. No 
outro ano conheci Recife, estava 
legal também, adorei. 

Em 2020 fui para 
Bonito, adorei os 
passeios, fazer 
mergulho foi 
muito legal. #ParaTodosVerem A 

imagem mostra a foto 
de Júlia. Ela usa um 
chapéu azul escuro, 
uma mochila rosa e 
veste uma camiseta 
verde água. Atrás 
dela, há uma paisa-
gem onde vê-se uma 
cachoeira e algumas 
árvores. Ela está 
sorrindo.
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Minha vida mudou depois que 
conheci o Pertence porque 
conheci amigos novos. Eu amo 
muito o Pertence porque tem 
várias coisas com graça e cursos 
que me deixam orgulhosa. Acho 
agradável tudo no Pertence. 

Eu gosto de fazer dobraduras nas 
aulas de Artes. Gosto de respirar 
e expirar nas aulas de exercícios 
físicos. Amo dar voltas de carro 
com o Jorge. 

Eu me sinto com 
a cabeça leve lá.

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra 
a foto de Júlia. Ela 
tem cabelos escuros 
compridos, pele bran-
ca, usa um óculos 
de armação redonda 
vermelha e veste 
uma camiseta preta. 
Ela está segurando 
um prato de papelão 
de formato redondo 
pintado com várias 
bolinhas coloridas..

JÚLIA 
MATSDORF 
MADALOZZO

Participante 
do Pertence
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O que eu mais 
gostei foi da 
Fábrica dos 
Sonhos do 
Pertence. 

#ParaTodosVerem A imagem mostra a foto 
de uma menina que tem cabelos escuros 
presos em um coque e pele branca. Usa 
uma maquiagem de teatro onde, na parte de 
cima dos olhos há um circulo azul e na parte 
de baixo um círculo branco. Ela veste uma 
camiseta preta e está sorrindo.

 JULIANE
PINENT 
MÖÖLLER

Participante 
do Pertence
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Participante 
do Pertence

Eu gostei quando a gente foi na 
Quinta da Estância, além de con-
viver e desfrutar os belos dias e 
noites com colegas e professores, 

e o Lual, onde cantamos,  
dançamos e ouvimos música. 

me diverti muito andando  
a cavalo, a tirolesa, fazendo  
 escalada, que foi bem  
difícil mas gratificante,

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma menina 
que tem cabelos 
escuros compridos, 
pele branca, está de 
olhos fechados e 
sorrindo. Ela usa uma 
camiseta vermelha e 
uma calça azul. Está 
montada em um ca-
valo que está parado. 
Atrás dela, algumas 
árvores.

 JUSTINE  
DA SILVA

Histórias Compartilhadas | Pertence



67

O Pertence é um lugar mágico!  
Eu tenho muito orgulho de fazer 
parte deste time de profissionais 
que amam o que fazem e enxer-
gam potência, singularidade, au-
tonomia e infinitas possibilidades 
de inclusão executando um traba-
lho de excelência! A renovação e 
novos desafios são constantes.

Aprendo a cada dia com todos os 
participantes desta instituição 
sobre sentimentos genuínos, 
amor pela vida e a felicidade de 
pertencer! O Pertence deixa os 
meus dias infinitamente mais 
felizes e a alma transbordando de 
possibilidades e sonhos.

Poder realizar meu 
estágio neste local tão 
especial inunda meu 
coração de afeto.

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra a 
foto de duas mulheres. 
A que está do lado 
esquerdo tem pele 
branca, cabelos claros 
com uma parte presa 
no topo da cabeça. Ela 
usa um pompom azul 
escuro na cabeça e 
um pompom rosa ao 
redor do pescoço. Ela 
está passando batom 
em uma jovem que 
está em sua frente. A 
jovem tem cabelos es-
curos e pele negra, usa 
uma máscara dourada 
e está sorrindo.

KAREN
TADROS 

Estagiária  
de Psicologia 
do Pertence
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Atendimento 
Especializado 
do Pertence

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra a 
foto de Karine. Ela 
tem cabelos claros 
presos, olhos claros 
e pele branca. Usa 
uma camiseta preta 
e está sorrindo.

KARINE 
BRITTO 

São muitas histórias, muitas 
risadas, inúmeras brincadeiras 
e infinitos gestos de amor! En-
tre tantos momentos vivido no 
Pertence, um me marcou muito. 
Para quem me conhece, sabe que 
sempre chego na sede rindo, brin-
cando, gritando e agitando com a 
gurizada. Mas um dia, pelas dores 
da vida, cheguei quieta, calada, 
um jovem (Gabriel Marcel) veio 
ao meu encontro e disse: 

- Oi Rebeca? 
- Como assim, Rebeca? Ué não 

sabe mais quem eu sou? 
Nesse momento, o jovem me 

olhou no fundo dos olhos, colo-
cou a mão no meu ombro e falou: 

- Sabe é que a Karine sempre 
chega muito feliz e hoje tu não  
é a Karine. 

Essa é entre tantas vividas, a 
história que me marcou muito! 

Mesmo sem ele gostar muito, o 
abracei, respirei fundo e compreen-
di que no Pertence não é lugar para 
se chegar triste, quieta e calada. 
Aprendi verdadeiramente que ao 
cruzar a porta do Pertence, se 
mergulha no mundo do sonho, da 
realização, da felicidade sem limite 
e sem barreiras, no mundo onde 
tudo é possível, 
porque lá, transborda amor 
e, onde há amor há alegria, 
felicidade e superação de tudo em 
todos os sentidos! 
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#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma mulher 
que tem cabelos 
escuros curtos, pele 
branca e usa uma 
camisa branca com 
desenhos coloridos. 
Está sorrindo e atrás 
dela há uma rede e 
uma árvore.Um dos dias mais marcantes da 

minha vida, que ficará gravada na 
minha memória para sempre, foi o 
dia da primeira apresentação dos 
jovens no Teatro Dante Barone. 
Durante todo o dia fiquei observan-
do as ansiedades e expectativas 
de cada um para a grande noite. 
Passando pelo camarim, sendo 
maquiados para o teatro, os olhos 
brilhavam de um jeito diferente. Eu 
sabia que seria uma grande noite, 
um grande acontecimento, mas só 
tive a dimensão do significado no 
final, quando se fecharam as cor-
tinas e aqueles artistas se desaba-
ram a chorar. Foi certamente a cena 
mais emocionante que o resto do 
público não viu. 

E brilharam, brilharam como 
nunca. Foi uma catarse coletiva. 
E eles chorando de gratidão por 
ter sido possível essa experiên-
cia. Muitos envolvidos para fazer 
acontecer. E eles sabiam disso. 
Nunca vou me esquecer da Rafa, 
aos prantos, me abraçar e dizer: 
Obrigado sora, obrigada mesmo! 
Eu entendi mais fortemente o que 
podemos construir juntos. 

Tinha dado tudo 
certo, todos tinham 
experimentado 
estar mostrando 
o que eles podiam 
fazer de melhor.

KETER 
VELHO 
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#ParaTodosVerem A foto foi tirada em uma 
praça e têm seis pessoas: cinco sentadas em 
uma toalha rosa sobre um gramado, todos 
sorriem. A mulher que está tirando a selfie 
tem a pele clara, cabelos loiros e olhos claros, 
atrás dela está um senhor de cabelos grisa-
lhos e camiseta branca, ao seu lado menino 
de cabelos preto e a frente uma menina de 
cabelos loiros longos de óculos escuros e ca-
miseta azul, ao seu lado um jovem de cabelos 
castanhos ondulados e camiseta branca e 
uma senhora de óculos de grau com cabelos 
em rabo e camiseta listrada branca e verde  
e calça branca

Participante do 
Pertence

LAURA 
BECKER 

O dia em que comecei  
a amar o Pertence 

Como comecei a gostar do Clube 
Pertence? Um dia fui conhecer o 
Clube e conversar com o Victor e a 
Sarita, naquele mesmo dia contei 
a eles que gostava de escrever e 
ia fazer uma roda poética na Praça 
da Encol no domingo seguinte. Foi 
uma surpresa para mim o Victor e a 
Sarita terem ido lá!! 

amizade, apoio, lealdade, honesti-
dade, amor, confiança e muito mais. 
Por isso somos uma família, a “Famí-
lia Pertence”, onde nasce a felicida-
de e humildade, um lugar onde todos 
se compreendem e se unem. 

Foi ali que me dei conta 
que o Pertence era o 
melhor para mim: 
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Instrutor de Jiu-Jitsu
do Pertence

O Lugar das Histórias 

Não conto a história de um, mas a 
de todos. História de alegrias, tris-
tezas e vitórias. Dos meus olhos, 
vi muitos superarem obstáculos 
inimagináveis. Seres humanos gi-
gantes. Este lugar de história que 
a gente "Pertence" é construído 
por cada um. Não posso lembrar 
de uma história apenas, visto que 
todas são importantes. Mas de 
uma história posso lembrar bem. 

A história de um lugar 
que ensina a amar, 
a vencer, e o mais 
importante, a viver. 

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
jovem de cabelos 
castanhos semi lon-
gos, camiseta laranja 
e leggin colorida em 
contato com o braço 
com seu professor de 
artes marciais que é 
jovem, de cabelos e 
barba loiros, camiseta 
preta calça branca 
amarrada com faixa 
sobre um tatame azul 
em uma sala de aula 
. Atrás estão seis 
jovens em pé encos-
tados junto a parede 
branca.

LEONARDO 
ANTORIA
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LEONARDO 
BARÃÃO
Em primeiro lugar, agradecer pelo 
Leonardo fazer parte da Família 
Pertence. O Leonardo tem mui-
tas histórias com o Pertence, e eu 
acompanho e me sinto feliz e sa-
tisfeito, poderia ficar aqui falando 
horas. Tem as duas edições do Tea-
tro que foram fantásticas, mas vou 
salientar uma, não sei se é a mais 
importante, mas que marcou muito 
para mim e para o Léo, que foi a 
3°edição de Temperos Especiais,

Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem A foto mostra dois  ho-
mens e duas mulheres intercalados frente a 
parede preta com desenhos de lâmpadas fluo-
rescentes em um bar. Estão todos sorridentes, 
do lado esquerdo está uma mulher de pele cla-
ra com camiseta e casaco aberto brancos com 
cachecol preto no pescoço, ao seu lado está 
um jovem com pele branca, touca de cozinha, 
avental preto com um certificado em mãos, 
ao seu lado está uma mulher de pele branca e 
cabelos pretos vestindo uma camiseta azul do 
Pertence e uma calça jeans. Por último está 
um homem de pele branca com barba preta 
vestindo touca e avental de chef de cozinha.onde se fortaleceu 

o que eu transmito 
para o Léo que ele 
pode fazer qualquer 
coisa basta querer.

Escrito por  
Gilmar Andrade, 
pai do Leonardo

Só gostaria de agradecer a todos 
da equipe Pertence, por nos propor-
cionar belos momentos. 
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Eu agradeço muito por terem  
me aceitado no Pertence. Gostei 
muito de fazer as viagens e  
sempre gostei muito de vocês.

Participante 
do Pertence

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
jovem de pele clara, 
olhos e cabelos curtos 
castanhos vestindo 
camiseta verde com 
propaganda em azul e 
escrito “Bonito 2020”, 
ele usa fone de ouvido 
e crachá pendurados 
no pescoço, carrega 
uma mochila nas costas 
e está no hall de um 
aeroporto fazendo com 
as mãos o sinal positivo.

LEONARDO 
HUGO BERGER

Muito obrigado 
por terem me 
acolhido no 
Pertence.
Agradeço ao Victor e a Sarita e 
todos os jovens. No começo estava 
até envergonhado, mas todos me 
acolheram. Me sinto muito bem 
no Pertence. Adorei muito fazer as 
viagens para Foz do Iguaçu, Recife, 
Rio de Janeiro e Bonito. Ainda quero 
fazer muitas viagens com vocês e 
nunca vou abandonar vocês e nem 
o Pertence. Obrigado todos e um 
grande abraço. 
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LEONEL 
SOARES

Uma história inesquecível que eu 
vivi no Pertence foi a do balão má-
gico, que nos apresentamos com  
a prof. Bianca, com a prof. Karen  
e com o prof. Jorge, porque tem  
a parte da dança, que eu gostei, 
porque eu amo dançar e amei  
a convivência com meus colegas.  
Gostei de pintar na parede.

#ParaTodosVerem 
A foto mostra duas 
pessoas em frente a 
uma parte branca. Do 
lado esquerdo está 
um jovem com pele 
branca, cabelo curto 
preto, óculos de grau e 
camiseta regata cinza. 
Ao seu lado está uma 
mulher de pele branca, 
cabelos pretos presos 
em um coque com 
os braços na cintura 
vestindo uma camiseta 
preta. Os dois estão 
dançando.

Gostei do que eu vivi 
no Pertence e o que 
eu ainda vou viver.

Participante do 
Pertence

Gostei de participar do grupo, 
gostei de fazer dança, de fazer 
teatro, gosto muito dessas coisas, 
de tocar violão, tocar os instru-
mentos. Gostei de aprender música 
com a prof. Raquel, gostei de fazer 
coreografia, gosto muito da Raquel, 
gosto de estar com meus colegas, 
gosto na hora de encerrar porque 
todo mundo agradece, fazemos um 
momento de yoga nosso e agrade-
cemos, batemos palmas e eu fico 
muito alegre porque me receberam 
de braços abertos. Eu vou amar 
cada vez mais, pena que agora não 
podemos estar juntos, por causa da 
quarentena.
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LUCIANA 
MACHADO

Gosto muito do Pertence. Gosto 
de ficar com vocês, adoro muito 
a Roberta. Agradeço ao meu so-
brinho que achou um lugar legal 
pra mim. Me interessei muito,

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
jovem sorridente de 
pele branca, cabelos 
semi-longos casta-
nhos escuros com 
franja e óculos de grau 
que está sentada na 
frente de uma mesa 
branca com materiais 
de desenho.

Participante 
do Pertence

tem muitas coisas 
que eu adoro demais 
no Pertence,

tenho paixão pelos pro-
fessores e pelo Victor.
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra um 
jovem de pele morena 
com olhos e cabelos 
pretos com camisa 
xadrez fazendo com a 
mão sinal de positivo 
virando-se de sua 
cadeira vermelha de 
um estádio de futebol.

Era uma vez dois jogos  
que fui com a turma do  
Pertence. No jogo do Inter,

foi muito legal e 
muito divertido.

Participante 
do Pertence

LUIZ 
GUSTAVO
DE SOUZA 

Fui pela primeira vez na arena 
do Grêmio e gostei muito. Foi 
muito legal, virei gremista.
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Fui estagiária do Pertence em 2016, 
enquanto cursava Psicologia. No 
final do ano de 2018, fui convidada 
para ser voluntária e auxiliar no dia 
do espetáculo “A Fábrica de Sonhos”.

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
jovem sorridente com 
pele clara, olhos e 
cabelos castanhos 
longos de lado, mas 
com o rosto de frente 
com vestido de festa 
preto e trançado nas 
costas com brincos 
semi longos. Ao fundo 
tem uma cortina preta 
com fios pendurados 
de mini lâmpadas. 

Instrutora  
de Inglês do
Pertence

Fiquei encantada com toda aquela 
produção e acabei conhecendo 
várias pessoas novas e revendo a 
galera que eu conheci lá em 2016.

LUTIELY 
PARENZA 

No dia seguinte comecei meu 
último estágio da graduação e, em 
uma enorme coincidência, diversas 
pessoas que frequentam o Perten-
ce e que eu conheci na noite an-
terior eram usuárias do serviço ao 
qual acompanhei como estagiária 
de psicologia por todo ano de 2019.
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MAIARA 
FLORES

Voluntária
do Pertence

#ParaTodosVerem  
A foto mostra quatro 
jovens vestidos de 
palhaços em um palco 
encenando  uma  peça 
de teatro. A frente 
está um jovem em 
uma cadeira de rodas, 
usando óculos de grau 
e vestindo calças ama-
rela com poás marrom 
e cartola com poás 
multicolorido e cami-
seta lilás com grande 
laço poá no pescoço 
segurando em sua mão 
um mini guarda chuva, 
a jovem que está atrás 
veste saia amarela 
com poás marrom e 
cartola rosa e outras 
duas,  uma em cada 
lado, camisetas lilás e 
preta e saias marrom 
com poás rosa cartolas 
coloridas.

Gente, esse mundo do Pertence, é 
muito maravilhoso desde o primei-
ro dia eu já amei, descobri o que é 
amor e reciprocidade, pois lá ama-
mos as coisas mais simples desde 

um movimento na aula de dança 
ou um tocar dos instrumentos de 
música, e até mesmo os passeios, 
(quem não ama os passeios) que 
pra mim é uma aventura sempre. 
Sinto saudades de acompanhar a 
rotina diária, essa turma. O Perten-
ce me proporcionou conhecer um 
mundo incrível, me fizeram subir 
em um palco e dançar (mais de uma 
vez). Mas uma das minhas grandes 
alegrias, foi depois de terminar o 
espetáculo “Fábrica de Sonhos” em 
2018, e estávamos em um mix de 
emoções, lembro-me da Rafaela 
atravessar o palco e vir me abraçar 
e dizer “Vó, consegui dançar!!”, ali 
naquele momento eu entendi o que 
quer dizer Pertencer. Gracias,  
Victor e Sarita, por me abrirem as 
portas este mundo lindo. 

senti meu coração  
bater mais forte, pois 
se tratava de uma 
oportunidade um tan-
to peculiar, e aceitei 
de peito aberto.

Me lembro de receber uma liga-
ção em uma noite de quarta-feira, 
de alguém que fazia tempo que 
não via, me fazendo uma proposta 
de emprego de trabalhar em um 
clube social para pessoas com 
deficiência. Naquele momento, 
depois de várias perguntas, 
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Já faço parte do Time Pertence 
há quase 3 anos e meio e a cada 
semana eu tinha momentos espe-
ciais de descobertas, trocas de ca-
rinho, conhecimentos e amor! Mas 
um momento que me deixou muito 
feliz foi após retornar das minhas 
primeiras férias mais longa de 
verão, foi algo como 30 dias sem 
a oficina de Pilates dadas por mim 
e quando apareci, todos vieram 
correndo me abraçar e me beijar!!

#ParaTodosVerem  
A foto mostra 2 jovens 
sentadas em posição 
de ioga em um tatame 
azul segurando com 
uma das mãos uma 
bola laranja. A do lado 
esquerdo tem pele 
branca, cabelo preto 
amarrado para trás, 
usa óculos de grau e 
veste camiseta branca 
e calça preta. Do seu 
lado está uma menina 
de pele negra, cabelo 
preto solto com franja 
vestindo camiseta e 
calça vermelha.

Instrutora 
de Pilates  
do Pertence

Recebi tanto amor naquele 
momento único que acabou 
se tornando uma lembrança 
especial e eterna para mim!

MARCELA 
 ALBOIM 
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Participante 
do Pertence

A minha viagem com o Pertence foi 
em São Paulo. Conheci o parque 
maior de São Paulo de manhã esta-
va chovendo e de tarde tinha sol,

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de um homem 
que tem cabelos 
escuros curtos, usa 
uma camiseta branca 
e está sorrindo. No 
fundo da foto há uma 
porta de madeira.

foi muito bom e ótimo.

MARCELO 
GONÇALVES 
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MARCELO 
JAYME

Time de  
passeios do 
Pertence

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra  
a foto de um homem 
que tem cabelos 
escuros curtos, usa 
uma camiseta bran-
ca e está sorrindo. 
No fundo da foto há 
uma parede branca.

Uma das muitas histórias que tive 
o prazer de viver com o Pertence, 
foi o dia que fomos passear no 
shopping novo na cidade de Cano-
as. Neste passeio uma das ativi-
dades foi patinar na pista de gelo. 
Este dia foi a primeira vez que tive 
a experiência de patinar no gelo, 
pensa na tamanha dificuldade de 
permanecer em pé. Mas a alegria e 
a habilidade de nosso amigo Gio-
vani me transmitiu confiança para 
enfrentar minha dificuldade, para 
me manter firme sem cair. Esse 
momento como outros momentos 
que são inesquecíveis nesses  
anos acompanhando o Pertence 

me faz aprender uma lição de vida 
na qual todos somos capazes de 
enfrentar nossas limitações. 
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MARCELO 
PINHEIRO

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a foto 
de um menino que tem 
cabelos claros curtos, 
olhos claros e usa um 
óculos com armação 
vermelha e uma cami-
seta branca. No fundo 
da imagem, há uma 
parede de cor bege.

O que eu mais gosto no Pertence  
é ir na piscina com meus amigos. 

Participante 
do Pertence

Lá tem um lanche que 
gosto e é muito bom ficar 
as tardes com todos. 

Histórias Compartilhadas | Pertence



83

Participante 
do Pertence

A Márcia está no Pertence desde 
2014, ela era uma menina muito 
tímida, ela não era faceira nem 
vaidosa e mudou completamente, 
agora ela é extrovertida, amiga de 
todo mundo, gosta de ir ao salão 
de beleza e se arrumar e conheceu 
o namorado Ronaldo também lá e 
fazem 4 anos que estão namorando. 
Eu, a mãe dela, considero como me-
lhor dinheiro empregado ela estar aí.

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
mulher e um homem, 
de peles claras, ca-
belos loiros e curtos, 
sentados na frente 
de uma mesa branca, 
sorrindo e abraçados. 
Ao fundo, outra mesa 
comprida com cadei-
ras. Sobre a mesa, 
objetos coloridos. À 
esquerda, a mulher, 
vestida com uma blu-
sa vermelha, usando 
tiara, colares e anéis, 
segura um traba-
lho de colagem de 
corações coloridos. 
À direita, o homem a 
abraça com o braço 
direito, vestindo ca-
miseta azul escura.

Para mim é mais que uma família.

MÁRCIA 
ESTRELLA

Primeiro pará-
grafo escrito por 
Berenice Estrella, 
mãe da Márcia

E estamos sentindo muita falta ago-
ra que está parado. Enquanto a Már-
cia viver ela vai ser sempre frequen-
tadora do Pertence. Ela considera o 
Victor e a Sarita como pais dela.

Gosto muito dos professores, dos 
motoristas da van e das atividades 
que faço no Pertence.
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 MARCOS 
VINÍCIUS
 DOS PASSOS

#ParaTodosVerem A foto mostra três 
jovens, de cabelos cobertos com touca de 
proteção de cozinheiro, sentados na ponta 
de uma mesa branca. À esquerda, uma 
mulher e um homem seguram uma forma 
de alumínio, enquanto o jovem da direita, 
sentado na cabeceira da mesa, unta a for-
ma. Ao fundo, uma parede branca.

A dança, a música, a culinária, des-
contraído, vejo meu filho feliz fazen-
do o que ele mais gosta no Pertence.

Participante 
do Pertence

Vinicius perdeu a timidez, 
cresceu como ser humano.

Tem limitações? Sim. Está se 
sentindo mais seguro e toman-
do iniciativas, tendo autonomia, 
nesses tempos de ficar em casa, 
grandes progressos e novidades 
que incentiva a sua mãe, pen-
sando e querendo acrescentar 
mais um dia de aprendizados no 
Pertence. Só alegria né Vini? 

Escrito por Maria Irene Pazze,  
mãe do Marcos Vinícius
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MARIA 
 CRISTINA 
BARTH Voluntária

do Pertence

aqueles que carregam uma limi-
tação tanto física, como psíquica 
e emocional, lhes incentivando 
e mostrando que muita coisa é 

Vou iniciar agradecendo, pois 
sempre faço isso quando tenho o 
privilégio de conviver com pesso-
as especiais. Privilégio pela experi-
ência de conviver com a iniciativa 
de apoio de uma equipe que

possível sim! E dentro dessa reali-
dade muitas coisas lindas puderam 
acontecer graças ao estímulo de 
vários profissionais e voluntários 
unidos com a mesma intenção, 
isto é, incentivar a inclusão social. 
Amei, amo e vou amar sempre po-
der de alguma forma cooperar com 
isso pois os momentos que fiz meu 
voluntariado foram enriquecedores 
e ver o resultado disso no sorriso 
deles era tudo que com certeza to-
dos queríamos! Um grande abraço  
a todos com carinho da "Tia Cris”.

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a foto de uma mulher em 
frente de uma parede branca com várias mãos 
coloridas pintadas. A mulher tem pele branca, 
cabelo preto curto e usa óculos de grau. Está 
vestindo um casaco comprido com estampa 
étnica preto e branco e está com a sua mão 
direita encostada na parede e sorri para a foto.

olhou com olhos de amor 
e cuidado para todos
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
jovem, de pele negra, 
olhos castanhos escu-
ros, cabelo castanho 
preso. Ao fundo, uma 
parede branca ca-
rimbada com palmas 
de mãos coloridas. 
A jovem, sorrindo, 
segura um quadrado 
pintado de amarelo. 
Está vestida com uma 
camiseta rosa e de 
jardineira de jeans.

Ter amigos é muito bom. Gosto de 
ter muitas atividades para fazer, e 
de conversar, rir e brincar com as 
pessoas. Pertence é tudo de bom. 

Participante do 
Pertence

Tudo me faz muito 
feliz no Pertence.

MARIA
LUIZA 
BORTOLI
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MARIANA 
LUTKEMEIER

Participante 
do Pertence

Eu gosto do Clube Social Pertence 
porque tenho amigos muito impor-
tantes. Eu também gosto da aula 
de dança e capoeira, dos passeios 
e das baladas. Para mim a Sarita é 
muito importante, o Victor também. 
Os professores são legais e os mo-
toristas atenciosos.

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
jovem, de pele clara, 
de óculos de grau mar-
rom, cabelo castanho 
preso. Ao fundo, uma 
parede branca, uma 
porta marrom e um 
gaveteiro branco. A 
jovem, sorrindo, está 
sentada, segurando um 
pincel e pintando de 
amarelo uma bandeja 
de papelão. Está vesti-
da com uma camiseta 
branca com estampa 
colorida sem manga.

Quero que venha logo 
o verão para tomar 
banho de mar e dormir 
no fim de semana  
com todo mundo.

I Love you, Pertence, até mais.
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra três 
mulheres abraçadas 
em um ambiente onde 
tem uma parede de 
tijolos ao fundo. Na 
esquerda está uma jo-
vem que tem cabelos 
castanhos curtos, 
olhos castanhos e 
pele branca, está 
sorrindo e usa um 
colar de pérolas e um 
blusão verde. No meio 
está uma senhora de 
cabelo preto preso, 
usa óculos de grau 
e tem pele branca, 
vestido uma camisa 
preta. Do lado direito 
está outra jovem que 
tem cabelos casta-
nhas compridos e 
ondulados e usa uma 
blusa rosa de manga 
cumprida.

Gostei da primeira vez que sai-
mos. A Sarita me buscou e me 
levou de volta. Fui no Mcdonalds 
do Iguatemi com a Pati e o Fábio, 
conversamos bastante.

Participante do 
Pertence

Foi a primeira vez que 
saí com amigos sem 
meus familiares.

Gostei também da ida ao CTG 35 
para comer churrasco e assistir 
apresentações junto com o Giulia-
no, Bergamin, Pati e Clarissa.

MARIANA
PETRY 
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Psicóloga e supervisora  
das oficinas do Pertence

Nas alturas

O céu estava de uma imensidão 
azul, o sol era o do meio da tarde 
que nos aquece na medida certa 
naqueles dias de agosto, no final do 
inverno. Lembro bem de empurrar a 
cadeira de rodas do Max nas britas 
do chão do parque de diversões. 
Assim como lembro muito bem 
da alegria dele quando chegamos 
na roda gigante. Perguntei se ele 
queria entrar e ele nem precisou 
me responder com palavras, porque 
aquele sorriso já me dizia que a 
vontade dele era tão grande quan-
to a minha, já que esse sempre foi 
meu brinquedo favorito! Então, lá 
fomos nós: com ajuda de pessoas 
solidárias, eu e o Max entramos 
no carrinho e fomos lá para cima. 
A roda gigante girava e girava e 
a gente gargalhava e gargalhava, 

apontando para as pessoas lá  
embaixo e acenando para elas. O 
esforço de colocar o Max no brin-
quedo foi grande, mas a alegria 
dele ao chegar lá em cima fez tudo 
valer a pena. Naquele dia eu vi que

#ParaTodosVerem 
A foto mostra dois 
jovens sorrindo 
sentados numa roda 
gigante, aparecen-
do o céu azul sem 
nuvens ao fundo. À 
esquerda, a jovem 
de pele clara, cabelo 
loiro comprido liso, 
usa óculos escuros 
e veste uma jaqueta 
de jeans. À esquerda, 
o jovem apoia sua 
cabeça no ombro da 
jovem à sua direita. 
Ele tem cabelo cas-
tanho claro curto e 
veste pulôver verde 
e cinza.

a vida é como a roda 
gigante: feita de altos  
e baixos e de diferen-
tes pontos de vista.
E se a gente não embarcar nela, lá 
embaixo, nunca vamos ter o prazer 
de enxergar tudo lá de cima!

 MARINA
BARTH 

MARIANA
PETRY 
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra um 
jovem, de pele clara, 
cabelo castanho es-
curo curto, vestindo 
uma camiseta preta. 
Ao fundo uma parede 
branca, uma pia e um 
armarinho marrom. 
O jovem está com a 
cara pintada de bran-
co, com as bochechas 
e nariz vermelhos de 
palhaço, olhos e so-
brancelhas demarca-
das de lápis preto.

Tendo em vista de o Mário estar 
frequentando o Clube Pertence 
há pouco tempo, acreditamos que 
a história que mais marcou este 
período foi a apresentação da peça 
no Teatro São Pedro, “Todo Mundo 
tem um sonho”. O Mário participou 
muitos anos do Grupo de Teatro 
Integro, onde faziam uma apresen-
tação por ano em Teatros de Porto 
Alegre. Foi marcante para ele, pois

Participante 
do Pertence

relembrou um período 
prazeroso da vida dele e 
relembrou suas atuações.

Neste dia acordou cedo, procurou 
relembrar as cenas em que parti-
ciparia, ficou um bocado ansioso, 
mas muito feliz em poder partici-
par. Foi acalmando e superando 
os medos. No final da apresen-
tação estava muito feliz e disse 
como é bom fazer teatro. 

MÁRIO 
ALIPIO NETO
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Ajudante  
de passeios  
do Pertence

Há coisas que acontecem conosco 
que nem imaginamos. Sabe essas 
surpresas boas da vida? Uma das 
melhores que recebi foi a ligação 
do Pertence! Era para trabalhar 
numa festa do pijama. Não conhe-
cia muita coisa sobre o Pertence 
e fiquei um pouco receosa, afinal 
era uma novidade para mim. Mas 
resolvi aceitar o convite. E ainda 
bem, foi uma das melhores deci-
sões que já tomei. 

Quando cheguei lá vi um am-
biente alegre, divertido e conta-
giante. Os jovens se divertiram 
como nunca, com dança, teatro 
além da socialização, foi pura di-
versão! Nunca me senti tão bem e o 
receio deu lugar a uma empolgação 
que não cabia no peito. Foi a me-
lhor primeira impressão que tive! 
Mal sabia que aquela noite era só  

o início de uma vida cheia de diver-
são trabalhando ao lado de pessoas  
que sentiam o mesmo. O Pertence 
não só me ajudou profissionalmen-
te, mas como ser humano.

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de um homem 
e uma mulher lado 
a lado. Do lado es-
querdo o homem tem 
pele branca, cabelos e 
barba preta. Usa ócu-
los de grau e camisa 
xadrez azul e branco, 
está sorrindo sem 
mostrar os dentes. 
Ao seu lado está uma 
mulher de pele negra, 
olhos e cabelos ca-
cheados pretos. Está 
vestindo uma blusa 
verde e está sorrindo.

Aprendi a respeitar, 
amar e entender esse 
mundo maravilhoso 
ao qual fui inserida.

MARLUCY 
MACEDO

A partir daí foram muitas histórias 
de superação, carinho, amizades 
e repleta de amor. Ficaria difícil 
escrever todos esses momentos! O 
pertence é assim um projeto incrí-
vel e uma experiência fantástica!

Histórias Compartilhadas | Pertence



92

#ParaTodosVerem A imagem 
mostra uma foto tirada em uma 
sala com parede branca onde 
tem um homem de perfil de pele 
branca, cabelo e barba pretos. 
Ele veste um casaco preto e está 
mexendo com alguns fios de 
elétrica com as mãos em cima  
de uma mesa branca.

Olá! Eu sou o Matheus! O que 
me marcou no Pertence foi que

Participante 
do Pertence

pela primeira vez 
consegui fazer 
amizade, conversar 
com alguém, isto é, 
puxei uma conversa.
Para mim isso sempre foi difícil.  
A gente se sente à vontade porque 
ali todo mundo tem alguma difi-
culdade e ninguém julga ninguém. 
Obrigado, Pertence! 

MATHEUS 
NUNES

Histórias Compartilhadas | Pertence



93

MAXIMILIAN 
AUGUSTO 
BODMANN

Gosto da dança. Gosto da 
prof. Bianca. Gosto de fazer 
culinária com a Bruna. Tenho 
saudades da prof. Raquel e 
de brincar com as coisas da 
prof. Raquel, como chocalho.

#ParaTodosVerem  
A foto tem tom 
acinzentado, mostra 
dois homens e uma 
mulher, eles estão 
em uma sala com 
uma mesa e várias 
cadeiras. Na esquerda 
está uma mulher com 
a mão na cabeça, 
ela tem pele branca 
e cabelo escuro, usa 
uma camiseta preta. 
No centro da foto 
está um garoto de 
pele branca, ele usa 
uma camiseta preta, 
o garoto sorri tocando 
um xilofone. Na direi-
ta está um homem de 
cabelo escuro, veste 
uma regata preta.

Participante 
do Pertence

Gosto das minhas 
amigas Jennifer, 
Giovana, Juliane e Nati. 

Beijo para o Pertence.
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MENDEL 
WEISS WAJS

#ParaTodosVerem 
A foto mostra um 
quadrado, com letras 
pintadas de branco e 
amarelo. No centro  
da foto mostra um 
garoto de pele branca 
que segura nas mãos 
segura um microfone, 
o garoto usa uma 
camiseta branca, boné 
preto e óculos escu-
ros, ele está sorrindo.

Relato de uma mãe Pertence
 

Participante 
do Pertence

Vi o projeto como tudo 
que sempre tínhamos 
sonhado para inclusão

Escrito por  
Regina Weiss Wajs,  
mãe do Mendel

de pessoas especiais. De lá para cá 
muitos passeios, programas, namo-
ros, muitas lembranças boas.

Lembro quando a Sarita e o  
Victor estiveram na minha casa 
convidando o Mendel, meu filho, 
para participar da primeira turma  
de 10 pessoas do Pertence.
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MICHELLE 
MENEZES

Participante 
do Pertence

Meu primeiro jogo no estádio! 
Uma vez falei para o Victor que 
meu sonho era ir na Arena ver um 
jogo do Grêmio, daí deixei pra lá 
achando que ele tinha esquecido 
disso. Mas chegou o dia que ele me 
mandou uma mensagem dizendo 
que iríamos ao jogo do Grêmio! Na 
hora não acreditei, gritei de tanta 
felicidade!! Eu ia no jogo!!! Chegou 
o dia do jogo. Cheguei lá e vi aquele 
estádio e falei comigo mesmo:

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
corredor ao fundo. 
Na foto estão duas 
mulheres. No fundo da 
foto está uma mulher 
de pele branca, ela 
usa um cachecol ver-
de e um casaco azul. 
No centro da foto está 
uma mulher de pele 
negra e cabelo escuro, 
vestindo um casaco 
azul e blusa bege, com 
sua mão segura um 
copo do Grêmio.

 "Esse é meu  
sonho realizado!"
O jogo foi incrível e ganhamos por 2x0.
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#ParaTodosVerem  
A foto mostra ao 
fundo uma floresta, 
árvores e plantas. No 
centro da foto mos-
tra um menino de 
pele branca e cabelo 
castanho sorrindo 
com as mãos para 
o alto, ele usa uma 
camiseta verde.

Tive muitos momentos legais den-
tro do Pertence. Mas a viagem para 
Bonito foi a melhor de todas. Ficar 
quatro dias com amigos, compar-
tilhar o quarto com o Ronaldo e o 
Thiago, realizar trilhas, arvorismo, 

Participante 
do Pertence

os desafios juntos com os 
amigos com o incentivo deles 
se tornaram mais possíveis.

MURILO 
GOMES

E para finalizar esta aventura  
minha namorada Bianca foi junto, 
tudo maravilhoso.
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NATÁLIA 
HOFFER
PAGANI

Quando entrei no Pertence, achei 
tudo muito legal. Fomos na fábrica 
da Coca-Cola. Conheci a Roberta, 
a Nicole e a Marina.

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma menina 
que tem cabelos 
escuros compridos, 
está olhando para 
baixo e usa uma 
camiseta colorida de 
azul claro e vermelho.

Participante 
do Pertence

onde conheci a Dani, Isa, Maria, 
Dudu, Jennifer, Rafa e Justine.

O melhor passeio foi 
no Sítio das Abelhas,
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra duas 
pessoas, um homem 
e uma mulher. Na 
esquerda o homem de 
pele branca, cabelo 
grisalho e óculos de 
grau veste uma cami-
seta laranja, ele está 
com a mão direita 
para cima. Na direita 
dele a mulher de pele 
branca e cabelo preso 
veste uma camiseta 
regata vermelha, ela 
está com a mão es-
querda para cima.

Logo que cheguei no Pertence fui 
muito bem recebido pela Marina, 
pela Juliana, pela professora de 
culinária e pela Sarita. Gostei mui-
to, participei de algumas oficinas, 
vi a oficina de dança da Bianca, 
depois fui para Pilates e Jiu-Jitsu 
para ver se gostava e gostei. Con-
tinuei no Ipa e na piscina, adorei 
tudo quando entrei lá desde 2018. 
Passei meu aniversário no Perten-
ce, foi bom, conheci a Julia, no 
Pertence também. Fiz a viagem 
para Caxias, e foi a primeira vez 
que fiz o passeio de dormir com 
o Pertence, gostei muito. O Per-
tence para mim foi maravilhoso, 
porque eu não tendo mãe e minha 
tia sendo minha tutora, fez muito 
bem ter colocado lá no Pertence, 

Participante 
do Pertence

foi a melhor 
coisa que me 
aconteceu.

 OG 
WETZEL 
FILHO
Fui no Fratello, trabalhei na pizzaria 
com o pessoal do Pertence, conhe-
ci a Tammy, foi muito bom! Todos 
sempre foram muito legais comi-
go, o Ronaldo, a Márcia, a Tammy, 
todos os meus colegas. Comecei a 
namorar a Julia também e estamos 
namorando até hoje. Para mim o 
Pertence é maravilhoso! Todas as 
oficinas são maravilhosas, conhe-
ci pessoas maravilhosas como a 
Marina e a Roberta. Fui muito bem 
recebido! Adorei também o aniver-
sário da Julia, adorei! 
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OSCAR 
CRESPO 
JUNIOR

Sou novo no Pertence e tive a 
oportunidade de participar de 
apenas duas aulas presenciais, 
que foram muito divertidas.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
homem de cabelo 
curto e preto, ele está 
sorrindo para foto. 
O homem veste uma 
camiseta azul com 
listras brancas.

Participante 
do Pertence

O mais importante 
para mim foram os 
amigos que fiz que 
serão para sempre. 
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PATRICIA 
PIANEZZOLA
#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
televisão ao fundo 
e três mulheres à 
frente. Na esquerda 
da foto está uma me-
nina de cabelo longo, 
pele branca, em suas 
mãos ela segura um 
pandeiro. No centro 
da foto está uma mu-
lher de pele branca, 
cabelos castanhos 
presos, vestido uma 
camiseta regata 
vermelha e óculos de 
grau, em suas mãos 
segura um violão. 
No fundo está uma 
mulher de pele negra, 
de camiseta branca 
e cabelo preso, na 
sua cabeça está uma 
tiara de bolinhas 
brancas e pretas.

No dia que eu comecei ir no 
Pertence, comecei ajudar a 
minha mãe dentro de casa.

Participante 
do Pertence

As professoras e 
professores e os 
colegas me aceitaram 
como eu sou,

vocês me deixaram à vontade dentro, 
aí amei participar. Eu sinto falta de 
ir lá no Pertence. Muito obrigada por 
ajudar todas as pessoas com defici-
ência. Parabéns pelo trabalho lindo 
que vocês fazem!
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#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
menina vestindo uma 
saia de bolinhas bran-
cas, casaco vermelho. 
O rosto da menina 
está pintado de cor 
branca. A menina está 
sorrindo e segurando a 
mão de uma pessoa.

Com certeza o momento inesquecí-
vel foi a apresentação no Teatro. Fo-
mos em 15 familiares assistir. Todos 
se emocionaram e até choraram.

Participante 
do Pertence

Foi maravilhoso! 
Dá para ver no 
rostinho dela a 
felicidade.

PRISCILA 
COSTA
GONÇALVES

Escrito por  
Sandra Maria Costa, 
mãe da Priscilla

Queria muito que ela participasse 
das aulas de teatro da Prof Bianca.
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PRISCILA 
ZAFFARI

Participante 
do Pertence

Há muitos momentos alegres que 
passei no Pertence. Gostei muito 
dos ensaios e apresentações no 
Teatro Dante Barone e São Pedro. 
Gosto muito das aulas de dança 
e brincadeiras na turma, pois dou 
muitas risadas. E agora com o 
distanciamento social, continuo 
conversando e vendo meus amigos 
pelo bate-papo da internet. 

#ParaTodosVerem  
A foto tem um fundo 
branco, no centro 
está uma mulher de 
pele branca, cabelos 
soltos pretos e sor-
rindo. Ela veste uma 
regata branca com 
flores azuis.

Por tudo isso, 
é bom estar no 
Pertence.
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RAFAEL
RUIZ 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra três 
pessoas em um am-
biente fechado senta-
dos em bancos altos. 
Na esquerda está um 
jovem de pele branca, 
cabelos curtos pretos, 
usando óculos de 
grau e vestindo uma 
camiseta branca, 
bermuda vermelha e 
tênis preto. No meio 
está uma mulher de 
pele branca, cabelos 
soltos pretos, vestin-
do camiseta preta, 
leggings cinza e tênis 
preto. Na direita tem 
um homem de pele 
branca, cabelos loiros, 
vestindo uma camisa 
social azul, calças 
bege e tênis preto.

Eu Faço todas as atividades 
do grupo Pertence e apareci 
na TV no canal 7 na TVE.

Participante 
do Pertence

O Pertence mudou a 
minha vida pra melhor.

Histórias Compartilhadas | Pertence



104

Mas gostei muito do passeio que 
fizemos em 2017 para passar o 
dia, acho que era um sítio ou local 
de equoterapia, em que além de 
todas as comidas e brincadeiras 
legais com os amigos andamos a 
cavalo. Amo andar a cavalo, adorei 
o passeio, dia muito feliz! 

Difícil escolher um momento 
para contar de minha história 
no Pertence, são tantos e 
todos maravilhosos e felizes.

RAFAELA 
ROCHA Participante 

do Pertence

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
local externo com 
céu azul e grama. Na 
frente está uma me-
nina de pele morena, 
cabelos castanhos, 
usando um capacete, 
blusa cinza em cima 
de um cavalo bege, 
ela está sorrindo. Ao 
lado dela, no chão 
está um homem de 
pele branca e cabelo 
preto olhando para 
ela e sorrindo.
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#ParaTodosVerem  
A foto foi tirada em 
um aeroporto onde 
tem um grupo de vá-
rias pessoas vestindo 
camisetas brancas e 
crachás. Alguns estão 
de pé e outros senta-
dos no chão, todos 
estão animados.

Minha história com o Pertence é de 
longa data, mas uma muito marcan-
te foi a primeira viagem do grupo de 
avião para São Paulo. Lembro muito 
a emoção de todos no aeroporto, 
a ansiedade e alegria de encarar 
esta aventura. Fiquei muito feliz em 
estar junto e dividir este momento. 
Todos empolgados, alguns queriam 
sentar na janela outros com medo, 
batendo palmas na decolagem, 
aliviados na aterrissagem, enfim 
desbravando os céus. 

Voluntária 
do Pertence

Algo que para muitos poderia ser 
inimaginável, para o Pertence 
não tem barreiras.

RAQUEL 
FREIBERG 
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RÉGIS MAFRA
RAMIRES

Participante 
do Pertence

Em 2019, o Regis sofreu um aci-
dente onde fraturou a perna e 
isso o afastou dos ensaios para o 
espetáculo “Todo Mundo Tem Um 
Sonho”, ficando afastado 2 meses. 
Dois meses depois, quando ele vol-
tou ao Pertence, o pessoal já esta-
va com os ensaios bem adiantados 
e ele ficou um pouco triste. Em 
uma saída, no término das ativida-
des uma das monitoras perguntou 
se o Regis iria participar e eu disse 
que não, então ela me disse; “Nós 
temos que arranjar um espaço pra 
ele, ele vai ter que se apresentar”. 
No outro dia, eu recebi uma men-
sagem dizendo que sim, o Régis 
participaria da apresentação e isso 
deixou ele nervoso, mas muito 
emocionado e muito feliz.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
menino de pele branca, 
cabelos pretos curtos e 
penteados com gel para 
cima. Ele usa óculos 
de grau preto e o seu 
rosto está pintado com 
tinta branco e o nariz 
com tinta vermelha, 
vestindo uma camiseta 
verde. Ao fundo uma 
parede branco e uma 
mesa marrom.

Foi aí que a gente se 
sentiu pertencente 
ao Pertence e ele se 
sentiu muito acolhido 
e muito amado
por poder participar. Então ele 
subiu ao palco, e quando ele saiu 
e nos reencontramos, ele chorou 
muito e me disse: “Mãe, como 
é bom estar aqui!” Então eu me 
abracei nele e comecei a chorar 
muito porque foi oportunidade que 
ele teve de pertencer a um grupo 
tão bacana. O sonho dele naquele 
momento foi realizado. 

Escrito por Lucienne Mafra,  
mãe do Régis
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RÉGIS MAFRA
RAMIRES

ROBERTA 
 CAROLINA 
MILLARCH

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra duas 
mulheres sentadas no 
chão, uma de frente 
para a outra e de perfil 
para a câmera. A do 
lado esquerdo tem pele 
branca, cabelos pretos 
na altura dos ombros, 
está vestindo uma 
blusa regata verde e 
tem um relógio e um 
anel na mão esquerda. 
Ela está com as duas 
mãos tapando os seus 
olhos. A da direita tem 
pele branca, cabelos 
castanhos presos em 
um rabo de cavalo bai-
xo, usa óculos de grau 
e está vestido uma 
camiseta de manga 
curta azul marinho. Ela 
está com as suas mãos 
tapando o seu nariz.

Quando comecei a trabalhar no 
Pertence conheci um garoto tí-
mido, que pouco interagia com o 
grande grupo. Aos poucos fomos 
nos aproximando e fui aprendendo 
como conversar e passar tempo 
com ele, de forma que o deixasse 
confortável. Fui aprendendo alguns 
movimentos que ele gostava de 
fazer, algumas manias, e passa-
mos a compartilhar momentos de 
muita diversão juntos. Após meses 
de aproximação, a Bianca fez uma 
oficina inteirinha voltada para ele, 
para que os outros colegas também 
fizessem seus movimentos e ele se 
sentisse mais próximo da atividade. 
Para nossa surpresa, naquele dia 
ele fez toda a atividade proposta. 
No momento em que precisei me 

afastar dele para realizar outras 
atividades ele me buscou pela mão 
para voltarmos para a oficina. De-
pois daquele dia, ele passou a fazer 
as atividades apenas através das 
orientações dos oficineiros, sem 
precisar de estímulos individuais. 
Passou a se mostrar mais confiante 
e com mais autonomia. 

Me senti completamente feliz 
vendo na prática a transformação 
que o nosso trabalho produz. 

Educadora 
Social do
Pertence
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ROBERTO 
PEDRALLI 

Participante 
do Pertence

Nossa família soube da existência 
do Clube Social Pertence através 
de uma reportagem na revista ZH. 
A proposta de trabalho com os 
jovens de alguma deficiência foi 
o que nos fez procurar este grupo 
para o nosso filho Roberto. Desde 
então, a vida do Roberto e de nós, 
familiares, mudou muito, ficou mais 
leve, surgiram muitas histórias 
para contar. O Roberto já fez várias 
viagens com o grupo e cada uma 
delas teve fatos e acontecimentos 
divertidos que ficarão para sempre 
na memória. Gostaria de relatar um 
destes fatos que o Roberto conta 
com muita alegria. A viagem que 
fizeram para Bonito no MT foi de 
muita superação, entrar nos rios, 
ficar próximo de centenas de peixes 
e principalmente o passeio nos 
botes foi o melhor para ele. 

Quando fala da descida pelo 
rio de bote é muito emocionante, 
fala que o Victor, por quem tem um 
carinho muito grande, desceu com 
eles, de bote, uma cachoeira de 6 
metros de altura, claro que não foi 
tudo isso, que aumentou um pou-
co a altura da cachoeira para ficar 
mais emocionante.

Escrito por Nadir Pedralli, mãe do Roberto.

 Hoje, o Roberto tem muitos fa-
tos e histórias gravadas na memó-
ria com cores muito alegres e não 
mais preto e branco. Todos os dias 
da vida agradeço tudo o que encon-
tramos no Clube Social Pertence. 

Um agradecimento especial ao 
Vítor e a Sarita por proporcionar 
estes momentos alegres para o 
Roberto e muitos outros jovens.

O mais legal é que o relato da 
aventura vem acompanhado de 
muitas risadas gostosas

#ParaTodosVerem  
A foto mostra três 
pessoas abraçadas 
em um um aeroporto 
com fundo branco e 
cinza. Na esquerda 
uma mulher de pele 
negra e cabelo preto 
preso para trás, ela 
está sorrindo e veste 
uma camiseta verde 
com um crachá pen-
durado no pescoço. 
No meio está um ho-
mem de pele branco, 
cabelo preto escuro, 
usando óculos de 
grau, camiseta verde 
e um crachá no pes-
coço. À direita está 
outro homem de pele 
branca, cabelo preto 
curto, usando óculos 
de grau, camiseta 
verde e um crachá 
no pescoço, ele está 
sorrindo.
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#ParaTodosVerem 
A imagem mostra a 
foto de um rapaz que 
tem cabelos escuros 
curtos, usa um óculos 
com armação escura, 
uma camiseta branca 
está olhando para 
a direita. Na mão 
direita ele segura um 
instrumento musical 
que toca com uma 
baqueta que segura 
com a mão esquerda.

Minha história no  
Clube Social Pertence 

A minha psicóloga me falou sobre o 
Clube Social Pertence. Eu não tinha 
muitos amigos para sair, só o João. 
Um dia minha mãe me levou no bar-
zinho de karaokê chamado Babilônia. 

Lá eu conheci 
os amigos com 
deficiência do 
Pertence!

Foi muito legal no karaokê e  
me senti um cantor de rock. 

Atividades do Pertence: no ano 
passado, em 2019, eu gostei da ati-
vidade de Pilates e Artes Marciais! 
Foi muito legal a indicação do Vic-
tor e da Sarita que me falaram para 
eu ir nas sextas feiras pois tinha 
Artes Marciais e Pilates. E também 
gostei de colocar músicas na TV. 
Esse ano, de 2020, estou gostando 
das atividades de Música e Teatro. 

Participante 
do PertenceRODRIGO 

BREITSAMETER
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e ter encontrado namorada 
e feito novos amigos.

Participante do Pertence
Eu entrei no Pertence quando o 
Victor e a Sarita vieram aqui em 
casa e falaram que o Pertence é 
legal, que tem passeio e atividade,o que mais gostei 

do Pertence  
é de ter ido para  
o Rio de Janeiro

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um 
grupo de pessoas em 
um ambiente externo 
com várias árvores 
ao fundo. As pessoas 
estão vestindo ca-
misetas amarelas e 
algumas estão de  
pé e outras agacha-
das. Estão todos 
sorrindo e acenando 
para a foto.

RODRIGO 
GRECO
Participante 
do Pertence
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#ParaTodosVerem 
A foto mostra um 
homem e uma mulher 
abraçados e sorrindo, 
ao fundo uma janela 
envidraçada. Na es-
querda a mulher tem 
pele branca, cabelos 
castanhos na altura do 
ombro com uma tiara e 
veste um casaco preto. 
Ao seu lado direito está 
um homem de pele 
branca, cabelo grisalho 
e veste camiseta de 
manga comprida da 
cor preta, ele está com 
a cabeça apoiada na 
cabeça da mulher.

Eu gosto do passeio e de dançar, do 
Victor e da Sarita, da Marina, me 
levou na cadeira de rodas. O Raul 
motorista e dos colegas. Eu arrumei 
uma namorada lá no Pertence. Gos-
to de todo mundo da aula. Tô com 
saudades com de vocês. De

Sinto saudades de vocês, de fa-
zer culinária, capoeira, teatro e 
inglês. Beijos para todo mundo! 
Um montão de beijo!

fazer um montão 
de folia com vocês. 

Participante 
do Pertence

RONALDO 
JOSÉ 
MARQUETTI
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RUDACIR 
PINTO
Participante 
do Pertence

O que mais gostei 
foi a noite em que 
saí para dançar
e teve várias músicas e dancei 
em todas, até funk. Abraço.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra um ho-
mem de cabelo preto 
curto, pele branca, 
olhos semi fechados 
e um sorriso largo, 
olhando para cima. 
Ele está usando uma 
camiseta branca 
e uma bermuda 
listrada com as cores 
preto e branco. Está 
sentado em cima 
de um tatame azul. 
Na sua mão direita 
segura um lápis preto 
e na sua mão esquer-
da apoia uma folha 
branca de desenho.
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#ParaTodosVerem A 
foto mostra uma mu-
lher sorrindo, em um 
ambiente com parede 
branca ao fundo. Uma 
mulher de cabelo 
ruivo, na altura do 
ombro, olhos pretos e 
pele branca. Ela está 
com uma blusa ver-
melha, sem mangas, 
com decote V.

Uma história marcante que tenho no 
Pertence aconteceu quando uma jo-
vem que eu atendia me convidou para 
almoçar em sua casa, e passar um dia 
inteiro com ela e a família dela. 

Me senti 
valorizada 
e muito 
orgulhosa 
por poder levar a nossa afinidade 
para fora das paredes do Pertence. 

Fonoaudióloga 
do Pertence

SANDRA 
BRODACZ
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SARA 
 ZINGER

Diretora 
do Pertence

O programa estava marcado para 
as 18h30min. Às 18 horas eu já 
estava na casa da Mariana. - “Ela 
está pronta e ansiosa desde as 17h.” 
Não consegui dizer que eu também, 
afinal era a primeira vez que eu 
sairia com eles e a primeira vez que 
sairiam sem os pais. Estava escuro 
e era tudo o que eles queriam: sair 
à noite e sozinhos. Buscamos a 
Paty e o Fabinho e não foi diferente, 
muita agitação. Escolhemos uma 
mesa. Dentro do restaurante estava 
muito quente. -”Estou com muito 
calor,  Sarita. E aí?? Tiro o casaco?” 
- Como assim, estás com calor e 
não sabes se deves tirar o casaco? 
Pronto, me subiu um calor maior 
ainda: como tive coragem de dar 
esta resposta? Ela tirou o casaco 
sozinha. A conversa estava mara-
vilhosa, parecia que não se viam 
há anos, queriam falar todos ao 
mesmo tempo. - “O que vou comer, 
Sarita?” - Como assim, não sabes o 
que gostas de comer? Me arrependi 

do que disse na hora. Ele fez o 
pedido ao garçom sem ao menos 
olhar o cardápio. As gargalhadas 
eram altas. Não sei de onde tiravam 
tanta história engraçada. - “Sari-
ta, tu achas que eu devo comer 
uma sobremesa?” - Não acredito 
que não saibas se tens vontade 
de comer algum docinho!! O que 
está  acontecendo, é a primeira vez 
que saem sem os familiares e eu 
impondo tanta responsabilidade 
neles. - Vamos lá, pessoal, são 10 
horas, vamos para casa. - “Sarita, 
nós queremos ir embora só às onze 
e meia!!” Saí do passeio com uma 
sensação muito boa:

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
senhora, sorrindo, 
ela tem cabelo preto 
e está com ele preso, 
usa óculos de grau e 
tem pele branca. Ela 
está num ambiente 
com parede branca ao 
fundo, vestindo uma 
camisa branca por 
baixo de um blusão 
preto. A mão esquer-
da apoiada no queixo, 
com um anel no dedo 
e relógio no punho. 

eles querem e podem 
ser donos de sua 
própria vontade. 

Obrigada, queridos, por me ensi-
narem, naquele nosso primeiro en-
contro, o quanto vocês conseguem,  
basta só ajudá-los a dar o primeiro 
passo. Amo vocês. 
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STÉFANE 
CUNHA

#ParaTodosVerem A 
imagem mostra a foto 
de uma mulher que 
tem cabelos claros 
curtos na altura das 
orelhas, olhos claros, 
usa uma camiseta 
colorida com estampa 
de praia e está sor-
rindo. No fundo da 
foto há uma folhagem 
com flores roxas.

Participante 
do Pertence

O que eu mais gostei do Pertence 
desde que entrei no Pertence, sabia 
que valeria a pena frequentar e logo 
fiz amizades. Eu adoro os passeios, 
são bem legais e divertidos, a Sarita 
quando vai nos passeios sempre 
avisa na hora da comida que dá pra 
repetir e que é a vontade os almo-
ços é bifê ou churrasco. O passeio 
que mais gostei foi um que era no 
inverno e fomos pra pousada do vô 
Artur, eu estava namorando o Egon, 
estava apaixonada por ele e ainda 
sou apaixonada por ele. Chegou o 
grande dia do passeio e eu sentei 
do lado do Egon e ficamos de mãos 
dadas e conversando com os ami-
gos que estavam no ônibus, colo-
camos música e todos começam a 
cantar e alguns começam a rir dos 
que estão cantando e falamos de 
futebol, de tudo e quando chega-
mos na pousada fizemos uma roda 
pra fazer a separação dos quartos 
e eu nesse dia fiquei com a Camila 
era só nós duas, mas teve gente 
com três ou quatro eu e a Camila 
ficamos conversando até tarde. 
A janta era muito boa era bifê. Eu 
recomendo a comida de lá, sempre 
é boa. Jogamos futebol de areia 
de também com o Victor, foi bem 
legal. Eu também fiquei um tempi-
nho como Egon quando acenderam 

a fogueira nós sentamos juntos e 
ficamos agarradinho e se beijando 
e fomos dormir. No outro dia fo-
mos para a piscina térmica, foi bem 
legal, eu fiquei conversando com a 
Malu que é minha amigona, eu ado-
ro ela, ela me compreende, me dá 
conselhos nas horas ruins e boas e 
isso sim que é amiga ️e depois do 
almoço, voltamos pra Porto Alegre 
com toda aquela animação..... 

O pertence serve não apenas pra 
se divertir, mas também para fazer 
amizades, ter novos amores e ter 
conflito entre amigos e amigas. 

O Pertence está de portas aber-
tas e de coração aberto pra todos e 
sempre teve. Eu nunca vi o perten-
ce triste ou de má qualidade e má 
vontade, eles sempre atenderam 
com um sorriso de ponta a ponta e 
quando está com algum problema 
eles chamam e vão lá e resolvem 
na hora. Eu agradeço do fundo do 
meu coração que faço parte do 
pertence e que conheci o pertence 
e os amigos e claro, os profissionais 
que trabalham no Pertence Sarita, 
Victor e Marina, entre outros.  
Amo todos vocês! 

O Pertence é uma família grande 
que cresce cada vez mais.
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TÂNIA 
NUDELMANN 

Voluntária  
do Pertence

Esta história de encontro com o 
Pertence inicia-se em um momento 
muito angustiante de minha vida 
após uma longa vida laboral susta-
da. Encontrar novas formas de viver 
o cotidiano. Os velhos chavões 
que as pessoas dizem para pessoas 
nesta fase “Agora vais fazer o que 
gosta”, “Aproveita e vais viajar”. 
Nenhuma delas faziam sentido, 
pois sempre fiz o que gostava, meu 
trabalho e de onde viriam tantos 
dólares ou euros. Lembro que meu 
filho, me diz “mãe procura agora 
não mais doar mas sim “se doar”, e 
assim ele me apresentou o Perten-
ce do seu amigo Victor. Pela primei-
ra vez que fui conhecer o Pertence 
sai dizendo para a minha querida e 
sábia Sarita não sei se vou voltar, 
pois para mim ver estes jovens é 
sofrimento, e ela me diz a cada dia 
que vieres aqui e veres como eles 
crescem e estão felizes por terem 
este espaço vais deixar de sofrer 
e ver que podes ajuda-los e fazer 
diferença na vida deles. 

E assim começou 
este propósito. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra três 
crianças e quatro 
adultos, todos de pele 
branca. Uma criança 
e dois adultos de pé 
e o restante sentado. 
Estão todos abraça-
dos e bem próximos. 
Estão num ambiente 
com parede branca 
ao fundo. Todas as 
pessoas estão sorrin-
do e usando roupas 
formais, homens de 
camisa e gravata e 
mulheres de vestido.
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THIAGO 
BARBOSA

Participante 
do Pertence

Eu adorei quando fui em um passeio 
de dormir que foi no Sítio das Abe-
lhas, um local que há uma piscina, 
campos e outras coisas legais. Es-
tava realmente divertido, um monte 
de gente foi neste passeio, me lem-
bro até de um maravilhoso aniversá-
rio que comemoramos lá. Eu gostei 
muito também de ter jogado fla flu 
de mesa com mais três pessoas.  
Foi o meu primeiro passeio de dor-
mir com o pessoal do Pertence, 

um pessoal especial 
que nunca vai sair do 
meu coração, é como 
uma família para mim.

Foi legal ter visto também pes-
soas vestidas de abelhas no dia 
seguinte, quando fui embora com 
o pessoal do Pertence. Embora 
tenhamos dormido lá no Sítio das 
Abelhas apenas um dia, valeu 
muito a pena. Nunca vou me es-
quecer deste momento na minha 
vida, foi um dos momentos mais 
marcantes para mim. 

#ParaTodosVerem  
A foto mostra dois 
jovens abraçados, sor-
rindo, sentados, lado a 
lado em um banco de 
ônibus. Na esquerda 
um rapaz com cabelo 
curto preto, usa ócu-
los, pele branca, ves-
tindo uma camiseta 
de futebol amarela. Do 
lado direito um jovem 
com cabelo curto 
preto, usa óculos, pele 
branca, vestindo uma 
camiseta azul com 
a logo do Pertence. 
Ao fundo outros dois 
jovens sentados.

Histórias Compartilhadas | Pertence



118

THIAGO 
MARCON

#ParaTodosVerem 
A foto mostra dois 
jovens desenhando 
com pincel na mão. 
Estão sentados 
em cadeiras, num 
ambiente com parede 
branca ao fundo, com 
marca de mãos colo-
ridas. O rapaz, está 
sorrindo, tem cabelo 
preto curto, raspado 
nas laterais, pele 
branca e está usando 
uma camiseta branca 
com capuz. A jovem 
está de cabeça baixa 
olhando para a sua 
pintura, ela tem cabe-
los pretos longos, pele 
branca, e está usando 
uma camiseta cinza.

Eu comi pizza, bolo de chocola-
te, achocolatado e joguei futebol. 
Também curti os outros passeios, 
o da piscina, da festa de Hallowe-
en e a festa hippie. O que eu mais 
gosto dentro do Pertence é a aula 
de culinária, artes e também a roda 
de conversas. Então, eu gosto de 
todas as atividades do Pertence. 

Participante 
do Pertence

Foi meu primeiro 
passeio sozinho 
de dormir fora de 
casa com o grupo.

Eu adorei o passeio na Quinta da Estância. 
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VANESSA 
BENDER 

#ParaTodosVerem 
A foto mostra uma 
mulher sorrindo, em 
um ambiente com 
fundo preto e luzes 
desfocadas. Ela está 
usando o cabelo 
preso com franjas 
soltas, olhos pretos e 
pele branca. Ela está 
vestindo uma blusa 
branca, sem mangas, 
com decote V.

e que dá espaço para tanta 
gente sonhar e se transformar. 
Como é bom te amar. 

Psicóloga  
do Pertence

Querido Pertence, 
És uma casa onde todo mundo sonha. 
És expectativa. 
Vivências. Trajetórias. 
Amor e união. 
Crescimento. 
És um pouco do melhor de cada um de nós. 
És tão vivo que cabe em mil sorrisos  
e em múltiplos corações. 
És pura emoção. 
És tão forte e tão simples. 
Tão aconchegante e integrante. 
És morada para muitas vidas.  
E histórias bem vividas. 
És memória. 
És vida, e o que ela tem de melhor à oferecer. 
És laço apertado. 
És luz. 

Obrigada Pertence, 
por ser um lugar tão 
único, tão singular
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VANESSA 
BICCAParticipante do 

Pertence

Quando eu estava no Pertence 
eu dançava muito no teatro. Eu 
estava junto com meus amigos.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
mulher em movimen-
to, num ambiente 
de sala com mais 
pessoas ao fundo. Ela 
tem cabelo curto loiro, 
pele branca e está 
usando uma camiseta 
laranja. O braço es-
querdo está dobrado 
na frente do corpo.

Eu amo meus amigos 
e minhas amigas. 

Eu sentava no chão perto 
dos meus amigos. Vocês são 
minha vida! Amo vocês! 
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VANESSA 
GARCIA

#ParaTodosVerem A 
foto mostra duas mu-
lheres paradas uma 
na frente da outra. A 
mulher de costas usa 
cabelo preso, preto 
e longo, e está de 
camiseta sem mangas 
preta com escritas 
coloridas nas costas. 
A jovem que está de 
frente, tem olhos pre-
tos, um sorriso largo 
e está usando seu 
cabelo preto, preso. 
Ela está vestindo uma 
camiseta preta com 
escritas brancas na 
frente. Elas estão num 
ambiente com pare-
des brancas ao fundo, 
um armário rosa e um 
arco branco com uma 
bola cinza grande 
pendurada.

Momentos inesquecíveis no Pertence 

Participante 
do Pertence

Gostei de me apresentar 
no Theatro São Pedro

e da a primeira aula de dança 
com a professora Bianca nas 
Quintas Feiras.Foi aula de 
axé. Beijos, Vanessa. 
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VICTOR DANIEL 
FREIBERG Diretor do 

Pertence

Nessa trajetória com o Pertence, 
foram muitas histórias vividas. 
Poderia escrever um livro só meu 
com todos esses momentos. Mas 
o que hoje vou destacar, é algo que 
simboliza todo o poder do Per-
tence na minha vida e dos jovens. 
Nunca esqueço quando, ainda não 
havia sede, eu e minha parceira 
Sarita fazíamos alguns passeios e 
também visitávamos as casas dos 
jovens para apresentar o nosso 
projeto. Em uma dessas visitas, 
fomos na casa da Michelle. Amor à 
primeira vista, principalmente pelo 
seu sorriso. Entre uma conversa e 
outra, perguntei: Qual o seu sonho? 
Imediatamente respondeu: Visitar o 
estádio do Grêmio. Na hora pensei 
que realizar aquele sonho seria algo 
fácil. Porém, me dei conta o quanto 
isso pode ser difícil para algumas 
pessoas. Passado um tempo, mui-
tas saídas e passeios no Pertence, 
eis que vamos visitar a Arena do 
Grêmio. O grande dia chegou para 
Michelle e para muitos outros.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra 
duas pessoas, uma 
mulher e um homem 
sorrindo. A mulher 
está abraçada no 
homem por trás. Ela 
tem cabelo preto, 
preso, olhos pretos, 
pele negra e está 
usando um casaco 
verde. O homem 
tem cabelo casta-
nho, curto, olhos 
verdes, pele branca 
e está usando uma 
manta branca. Eles 
estão sentados num 
estádio de futebol, 
com cadeiras azuis 
e outras pessoas 
sentadas ao fundo.

Lembro como se 
fosse hoje a emoção 
que senti através  
de seus olhos,
ao chegar no estádio, comprar uma 
pipoca, sentar na arquibancada, 
gritar gol e com lágrimas nos olhos 
ver que é possível realizar o que 
muitas vezes parece o impossível. 
No dia seguinte a mãe me liga para 
agradecer e contar que a Michelle 
não parava de dizer o quão feliz es-
tava de ter ido, contando detalhes 
e como aquilo representou para 
sua filha e sua família, a mudança 
de um paradigma. Mal sabe ela o 
quanto isso tocou em mim. Sinto 
orgulho de tudo que vivemos nes-
tes 9 anos de Pertence, de todos os 
sonhos realizados, de todos mo-
mentos que muitas vezes pareciam 
loucura e se concretizaram. Orgu-
lho de toda equipe Pertence que 
trabalha, sem medir esforços, para 
que os sonhos se multipliquem.  
Sei que isso é uma gota dentro de 
um oceano de possibilidades. 
Amo muito tudo isso!
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VICTOR JACÓ 
SARAIVA

#ParaTodosVerem 
A imagem mostra 
uma foto de três 
pessoas sentadas 
em um banco dentro 
de um avião. Do 
lado esquerdo está 
uma senhora de pele 
branca, óculos de 
grau, cabelos pretos 
presos vestindo uma 
blusa branca. Ao seu 
lado está um menino 
de pele negra, cabelo 
raspado preto, fazen-
do sinal de positivo 
com o dedo polegar 
e vestindo também 
uma blusa branca. À 
direita está uma mu-
lher de pele branca, 
cabelos curtos pretos 
e camiseta branca. 
Todos estão sorrindo.

O passeio que eu mais gostei foi 
de Recife, Pernambuco. Eu gostei 
muito das praias, achei muito 
lindas. Eu gostei de comer na 
melhor churrascaria e gostei do 
sotaque. Gostei da dança do fre-
vo, foi o melhor passeio que eu 
já fui. Eu gosto muito do Victor e 
da Mari do Pertence. 

Participante 
do Pertence

Eu acho o Pertence muito legal.
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Participante 
do Pertence

Era uma vez uma menina que pro-
curava por amigos, então um belo 
dia, ela ouviu histórias sobre um 
lugar mágico chamado Pertence, 
onde ela poderia ter todos os ami-
gos que imaginava e onde poderia 
viver aventuras emocionantes 
junto com seus amigos.

#ParaTodosVerem  
A foto mostra uma 
mulher e um homem 
no mar sorrindo. O 
homem tem cabelo 
preto curto, olhos 
pretos e pele morena. 
Ele não está usando 
camiseta e a sua 
bermuda é preta. Está 
fazendo o sinal de paz 
com os dedos da mão 
esquerda. A mulher, 
ao seu lado, está 
usando o cabelo preto 
preso, pele branca 
e está usando maiô 
azul. Ela está fazendo 
o sinal de rock com 
os dedos da mão 
esquerda. Eles estão 
em um ambiente de 
água verde e ao fundo 
o céu azul.

Nesse lugar havia 
diversão e alegria. Lá 
ela poderia viver uma 
história diferente,
com muitos passeios divertidos, 
festas animadas e até viagens 
inesquecíveis. Lá ela encontrou 
um príncipe encantado e juntos 
vivem aventuras emocionantes 
com seus amigos.

VITÓRIA 
MALUF
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VIVIAN 
WERNICK

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de uma mulher 
que tem cabelos 
claros, olhos claros, 
uma uma camiseta 
azul escura e está 
sorrindo.

Há alguns anos atrás, uns 6 anos 
aproximadamente, quando a sede 
do Pertence era no antigo prédio da 
Ulbra na rua São Manoel, lembro 
quando eu, o Gabriel Ramos e a 
minha amadinha Tammy jogávamos 
o jogo da memória. O objetivo era 
desenvolver a atenção para lembrar 
onde estavam os pares das figuras.

Instrutora de 
Artes do Pertence

A gente se 
divertia muito!!!

Por que?? Porque a saudosa 
Tammy mexia o seu dedinho, que 
eu chamava de dedo mágico e 
sempre, sempre, sempre, descobria 
onde estava o par da figura!! Eu e o 
Ramos batíamos na mesa, como se 
fossem tambores, quando era a vez 
da Tammy porque tínhamos certe-
za absoluta que ela, mais uma vez, 
ia acertar!! Bravo, Tammy amada! 
Bravo, Ramos, um super parceiro e 
amigo de todos! Orgulho de vocês.
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VOLTAIRE 
BARBIERI

Voluntário 
do Pertence

Era 8 de agosto de 2016. Eu tinha 
uma viagem agendada para sair 
final da tarde mas antes de partir, 
como profissional da comunicação, 
havia recebido um chamado. Visitar 
uma entidade que estava precisan-
do de um plano de comunicação 
e produção de conteúdo. Fui até 
a Entidade para conhecer melhor 
quem estava requerendo meu apoio 
e atenção e fui recebido com muita 
simpatia e cordialidade. Enquan-
to transitava pelos espaços ia me 
encantando cada vez mais.

Entre idas e vindas, cumprimen-
tos e afagos, entro em uma sala 
preparada para uma festa surpre-
sa, era aniversário da idealizadora 
da entidade... Para minha grata 
surpresa e coincidência também, 
era meu aniversário e fui contem-
plado com esta festa. Estaria lon-
ge de casa à noite, e naquele dia...

#ParaTodosVerem  
A imagem mostra a 
foto de um homem 
que tem cabelos 
ondulados escu-
ros, olhos escuros, 
barba grisalha e 
está olhando para 
a esquerda. Ele usa 
uma camisa lilás.

teve uma das mais perfeitas 
felicitações que alguém 
poderia receber. 
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E VOCÊ?
Qual história quer 
compartilhar?




