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Com apenas 20 mil habitantes e aproximadamente um terço deste total residindo no 

interior, muitos moradores de Piratini desconhecem a realidade vivenciada por algumas 

pessoas do município e o quanto a solidariedade tem mudado suas vidas.  

 

Um dos locais que presta assistência é a Casa da Acolhida Mãe Gestante, na avenida 6 de 

Julho, em frente ao Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição. Como o próprio 

nome indica, o local serve para acolher e regenerar pessoas que enfrentam os mais 

diferentes problemas.  

 

O principal objetivo da Casa da Mãe Gestante é dar assistência a mulheres grávidas e que 

não tem condições financeiras para arcar com os procedimentos ou locais para ficarem 

com seus bebês. No entanto, mais do que isso, lá as pessoas encontram trabalho, e 

principalmente dignidade.  
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A casa é coordenada por duas espanholas integrantes da congregação chamada Filhas da 

Imaculada Conceição, ligada a Igreja Católica. O projeto já funciona há muitos anos na 

cidade, porém segue pouco conhecido por algumas pessoas da comunidade.  

 

Lá, vários trabalhos são desempenhados, que vão desde a confecção e comercialização 

de pães, até a venda ou doação de roupas e agasalhos. Além disso, muitas pessoas 

prestam penas alternativas, se reintegrando a sociedade.  

 

Irmã Piedade, como é conhecida uma das freiras, tem 50 anos e está há 7 meses em 

Piratini. Ela é natural de Toledo, mas estava há 15 anos trabalhando em Madrid, na 

Espanha. Com a morte de uma das freiras que morava na cidade, foi incumbida dessa 

responsabilidade.  

 

Ela revela que o clima do Rio Grande do Sul não é muito diferente do enfrentado na 

Espanha, mas aponta como principal fator em comum o trabalho que desempenha, de 

abnegação em favor daqueles que necessitam.  

 

“Independente do lugar que estamos, nossa missão segue sendo a mesma. Lidamos com 

pessoas que precisam de ajuda e precisamos ajuda-las. Felizmente temos na fé uma das 

balizas para fazer o bem”, ressalta irmã Piedade.  

 

A obra da atual Casa da Acolhida Mãe Gestante é resultado de uma série de doações, 

sendo concluída com verbas enviadas pela Igreja Católica através do Papa Francisco I. O 

espaço amplo, com locais para receber famílias por certos períodos, é uma conquista 

vangloriada pelas responsáveis. 

 

“É importante que a comunidade piratiniense saiba de nosso trabalho e aprecie, ajudando 

também. Todos estão convidados para vir fazer uma visita e conhecer um pouco melhor 

nossas atividades”, convida Piedade.  

 

Outra marca da entidade no município é o auxílio a Cooperativa de Reciclagem Solidária 

Coopiratini, responsável pela coleta de materiais recicláveis, prestando um serviço de vital 

importância para a preservação do meio ambiente. 

 

Materiais recicláveis como papel, plástico, alumínio, vidro, e afins, são separados e 

comercializados, evitando que causem poluição na cidade. A Coopiratini tem sede própria, 

às margens da ERS-702, próximo a torre de transmissão do município. 
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