Informativo

Pequena Casa
da Criança

Maio de 2022 | Edição 173

Fundada em 15.08.1956
pela Irmã Nely Capuzzo - MJC

Equipe Ação Rua da Pequena Casa da Criança realiza ações da Operação Inverno
Desde meados de maio, a equipe do Ação Rua intensificou as ações junto à população em situação de rua
nos territórios do Cruzeiro e do Cristal, inclusive no período da noite. A iniciativa faz parte da Operação
Inverno que ocorre todo ano em Porto Alegre e que em 2022 foi antecipada, devido às baixas temperaturas
registradas já no outono.
As ações visam garantir a proteção e o acesso aos serviços de assistência social à população de rua para
diminuir os riscos provocados pela exposição ao frio extremo. A equipe do Ação Rua tem percorrido a
região dos bairros Cruzeiro e Cristal durante o dia e o início da noite para dialogar com os moradores de rua
e dar suporte no deslocamento para locais protetivos, como a rede de albergues, serviço de hotelaria
conveniada ao município e o Ginásio Tesourinha. Durante as abordagens realizadas, a equipe também
fornece cobertores.
O Ação Rua é um dos projetos da Pequena Casa
da Criança, tendo como objetivos a garantia de
direitos e proteção social da população que usa
a rua como espaço de trabalho, mendicância e
moradia, inclusive de crianças em situação de
trabalho infantil.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Estimados leitores/as, com alegria chegamos a vocês com
mais uma edição do nosso Informativo da Pequena Casa da
Criança! No mês de maio, conforme poderão ler e visualizar
nas fotos, foi um mês muito intenso dentro da nossa
programação. Muitas atividades realizadas pelos setores e,
com gratidão, recebemos várias parcerias, doações e um
aumento significativo de voluntários que chegaram até a
Pequena Casa, para nos auxiliar e partilhar seus dons e seus
saberes para ajudar quem mais necessita. Congratulamo-nos
também com a volta das oficinas de artesanato, costura e as
feirinhas com material produzido pelo grupo Mãos de Maria
na oficina da costura. Também os atendimentos em relação à
saúde: Florais, atendimento dentário, auriculoterapia, Reiki e
outros. O voluntariado, as parcerias, as doações são de grande
ajuda para o desenvolvimento da missão da Pequena Casa da Criança e somos sempre muito gratos!!!
Neste mês aprofundamos também com os alunos da Escola e Serviço de convivência, a espiritualidade
Mariana. Momentos especiais dentro da programação com atividades espirituais que visam passar
princípios cristãos para a vivência da fé das crianças e de todos os atendidos. Nossos objetivos visam
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sempre atingir da melhor forma os nossos atendidos, oferecendo o que de melhor qualidade temos para
o desenvolvimento da pessoa humana de forma integral. A Todos/as que contribuem de muitas maneiras
para fazer acontecer essa missão, nossa eterna gratidão! “Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos
que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos
ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda(...)”. Deus na sua infinita misericórdia abençoe e
recompense a todos/as!

Maio, mês de Maria, Mãe e Rainha
Mês de maio é conhecido como o mês
das mães e para homenagear todas as
mães, Paulinho, nosso Coordenador de
Espiritualidade, desenvolveu ao longo
do mês atividades alusivas ao Mês de
Maria. Maria mãe de Jesus é lembrada
em diversas culturas com diferentes
nomes, mas sempre com a mesma
dedicação e amor com seu filho e a
todos aqueles que necessitam de
ajuda.

As

foram

desenvolvidas pelo coordenador de
espiritualidade Paulinho e a Presidente
da Pequena Casa da Criança Irmã
Pierina Lorenzoni.
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atividades

Aprendizagem Profissional
Jovens do Programa de Aprendizagem Profissional iniciam um novo ciclo no Banrisul
No mês de maio, dez adolescentes
ingressaram

no

Programa

Jovem

Aprendiz da Pequena Casa da Criança,
a partir da parceria com o Banrisul.
Através do Programa, os jovens terão
aulas

teóricas

relacionadas

ao

currículo de assistente administrativo
na Pequena Casa da Criança e
atividades práticas no Banrisul.
O Banrisul é um antigo parceiro da
Instituição e atualmente possui cerca
de 380 jovens vinculados ao Programa
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Jovem Aprendiz, parte desses com a
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Pequena Casa da Criança. Segundo a
Coordenadora Fernanda Maciel Quadros da Universidade Corporativa Banrisul, os jovens conseguem ter
um bom desenvolvimento após o período de experiência nos projetos de iniciação profissional realizados
pelo Banco.
Para iniciar esse novo ciclo, os jovens participaram, no dia 19 de maio, das aulas do Projeto de Educação
Financeira, realizado na Sede do BanriTech, em desenvolvimento desde 2019 pela Universidade
Corporativa do Banrisul. A atividade foi coordenada por Aline Rezende, da Universidade Corporativa, e
Adriana Nordin, da Unidade de Contabilidade, ambas funcionárias do Banrisul. A Coordenadora de
Aprendizagem Profissional da Pequena Casa da Criança, Jôse Martins, acompanhou os jovens neste
momento importante, de primeiro contato com a instituição.
O objetivo do Projeto de Educação Financeira é dar aos jovens a possibilidade de se tornarem
"financeiramente saudáveis". Durante o encontro foram discutidos aspectos financeiros comuns a todos e
que podem se tornar problemas caso não sejam bem pensados. Como tarefa de casa, os jovens levaram o
desafio de organizar uma planilha de acordo com gastos e rendimentos familiares, para servir como base
para uma análise sobre formas de economizar. Além da análise sobre o aspecto financeiro, o curso ainda
provocou os jovens a pensar nos seus planos e objetivos de vida, estimulando a organização para tornar
possível a transformação dos sonhos em realidade. A partir dessa ideia, os jovens foram desafiados a
montar um quadro dos sonhos.

Oficina de Artesanato
O grupo de artesanato é formado por
mulheres da terceira idade que se reúnem
uma vez por semana na Pequena Casa da
Criança para elaborar peças de tipos
variados. O grupo tem a orientação de
Anita Mastella, voluntária há quase dez
anos na Casa. No início de maio, após um
longo período sem atividades, por conta
da Pandemia de Covid-19, o Grupo
retomou as atividades e já está cheio de
surpresas para apresentar.

Grupo Esperança inicia oficina de ginástica
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No dia 16 de maio, o Grupo Esperança, grupo de
idosos da Pequena Casa da Criança, iniciou uma
atividade muito aguardada: a oficina de ginástica. A
atividade está sendo presidida pelo voluntário
Eduardo Rorato e acontece nas tardes das segundasfeiras. Eduardo é um dos voluntários que chegou até
a pequena Casa da Criança através do voluntariado
desenvolvido pela Pastoral da PUC e a Avesol.
No primeiro encontro foram realizadas algumas
perguntas para conhecimento do perfil dos
participantes e exercícios básicos para avaliação de
mobilidade. Entre os participantes do grupo está seu
João, hoje aposentado, que já foi boxeador
profissional. As oficinas de ginástica e exercícios
eram um pedido do Grupo Esperança. Com a
concretização desta demanda a Pequena Casa da
Criança abre mais um espaço de convivência e
socialização para os atendidos dos seus projetos.
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Feira Mãos de Maria volta a ser realizada
A Feira Mãos de Maria é um espaço de exposição
dos itens confeccionados pelo Grupo de Costura e
da Pequena Casa da Criança. O grupo se reúne nas
quartas-feiras e é composto por senhoras do grupo
de idosos da Instituição, intitulado Grupo
Esperança.
A Feira Mãos de Maria acontecia uma vez por mês,
ficando, entretanto, suspensa devido à Pandemia
de COVID-19. Na quinta-feira do dia 19, foi, então,
o dia de retornar a essa tradição mensal de
realização desse lindo evento.
Entre os itens expostos na Feira havia bolsas, saias,
calças, porta talheres, touca de dormir e porta
papel higiênico. Todos os produtos são criados
pelas próprias costureiras. A Feira é montada na
recepção da Pequena Casa e é aberta ao público.

Comitê de Educação e da Família abordam comunicação não violenta
A “Comunicação Não Violenta” foi o tema escolhido para ser abordado pelo Comitê da Família e o Comitê de
Educação no mês de maio. A “Comunicação Não Violenta” é um termo desenvolvido através de estudos
realizados pelo psicólogo Marshall Bertram Rosenberg e apoia o estabelecimento de relações de parceria e
cooperação, em que predominam a comunicação eficaz e a empatia.
O objetivo da atividade foi passar aos colaboradores e às
famílias informações e dicas para promover um ambiente mais
acolhedor dentro do espaço de convivência frequentado pelos
atendidos. Como enfatizado pela psicóloga Fernanda e pela
assistente social Daiana, a Comunicação Não Violenta é um
processo, necessitando de prática contínua e de
comprometimento dos envolvidos para que tenha impacto.
Durante a atividade, os participantes foram convidados a refletir
sobre suas relações e formas de se comunicar com o outro. As
famílias e os colaboradores tiveram dinâmicas distintas, mas
saíram da atividade com o mesmo compromisso, colaborar para
uma comunicação mais acolhedora e menos agressiva.

Alunos do Colégio Leonardo da Vinci iniciam projeto de voluntariado na Pequena Casa
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Os alunos do Colégio Leonardo da Vinci Beta, localizado na zona sul, iniciaram seu programa de
voluntariado junto à Pequena Casa da Criança no dia 1º de junho, após uma visita de conhecimento
do espaço no dia 27 de abril. A iniciativa faz parte do programa pedagógico do Colégio e tem como
responsável o Professor Carlos Alberto Barcellos, o Carlão.
Entre as atividades desenvolvidas estão as Oficinas de Inglês e o Clube de Finanças. A turma de
voluntários frequentará a Pequena Casa nas quartas-feiras. A parceria possibilita a ampliação da
oferta das oficinas de inglês para os alunos da Escola da Pequena Casa. Até o momento, a instituição
contava com 3 voluntários de inglês, os estudantes da PUCRS Luca e João Gabriel e a voluntária Luiza,
que é ex-aluna do Leonardo da Vinci. Assim, a partir desse grande movimento de voluntariado, hoje,
10 das 14 turmas do ensino fundamental da Escola Pequena Casa da Criança contam com aulas de
inglês.
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Crianças do SASE assistiram apresentação show do Disney On Ice no Gigantinho
Os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tiveram uma experiência
sensacional. No dia 27 de maio uma turma de 23 crianças, que participam das atividades das oficinas
do contraturno escolar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, puderam
acompanhar o espetáculo Disney On Ice, no Gigantinho. Se trata de uma apresentação de patinação
no gelo com os personagens de inúmeros filmes da Disney.
A presença das crianças foi possível através da ação que destinou ingressos para crianças em situação
de vulnerabilidade e teve o acompanhamento da Coordenação da Pequena Casa da Criança. Os
pequenos ficaram emocionados com a apresentação e voltaram para suas casas empolgados e cheios
de histórias para contar.

Pequena Casa recebeu doações de Cestas Básicas
No mês de maio a Pequena Casa da Criança recebeu doação de cestas básicas dos parceiros da
Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre – AIAMU e da ONG Moradia e
Cidadania. As cestas básicas recebidas são repassadas para as famílias cadastradas no Programa de
assistência da Pequena Casa da Criança. O cadastro é feito a partir do atendimento com a assistente
social da Pequena Casa da Criança e ajuda a direcionar os recursos recebidos para as famílias em
situação de vulnerabilidade. Gratidão pelas doações e por apoiarem a missão da Pequena Casa.
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Equipe do vereador Leonel Radde visita a
Pequena Casa da Criança
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A equipe do Vereador Leonel Radde visitou a
Pequena Casa no dia 10 de maio para conhecer o
espaço e as demandas da ONG. Os assessores do
parlamentar foram recebidos pela Gerente Geral,
Angela Bozzetto, e com a qual tiveram uma breve
reunião antes de conhecer a sede da Pequena Casa
da Criança. Leonel Radde é um dos vereadores que
destinou recursos através de emenda parlamentar
para a melhoria das instalações da Pequena Casa.

Esporte e cidadania
Esporte é uma ferramenta potente no enfrentamento ao
trabalho infantil. Com muita dedicação e trabalho, a equipe
do Ação Rua efetivou o ingresso de seis crianças de famílias
atendidas pelo programa na escolinha do Grêmio.

Crianças assistem à peça "O Matuto"
Na terça-feira, 17 de maio, a equipe do Ação
Rua levou crianças de famílias atendidas para
assistir ao espetáculo "O Matuto", que integrou
a programação do Palco Giratório do SESC. A
cultural é uma aliada no enfrentamento ao
trabalho infantil. Foram 13 contemplados na
parte da manhã e 7 no turno da tarde. A Kombi
institucional e o carro do Ação Rua foram
utilizados para o transporte.

Voluntariado
Dona Ione completa 10 anos de trabalho voluntário na Pequena Casa da Criança
Na manhã da terça-feira, dia 17 de maio, foi um
dia de homenagens à senhora Ione dos Santos
Flores. Dona Ione começou o seu voluntariado
na Pequena Casa em 2012, completando,
neste ano, 10 anos de trabalhos desenvolvidos
na Instituição. Atualmente, Dona Ione realiza
atendimentos de auriculoterapia, nas manhãs
de terças-feiras.
A Presidente da Pequena Casa, Irmã Pierina
Lorenzoni, e a Gerente Geral, Angela Bozzetto,
entregaram o certificado de agradecimento e
as lembranças em comemoração à marca
atingida pela nossa querida voluntária.
O trabalho voluntário é um dos principais
pilares da Pequena Casa da Criança. Ele cria
pontes, constrói laços e possibilita uma troca de aprendizagens entre todos os envolvidos. Por isso, é
muito importante termos pessoas como a Dona Ione dentro da Pequena Casa da Criança. Agradecemos
imensamente todo o carinho e dedicação à nossa missão. Obrigado, Dona Ione!
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Pequena Casa da Criança busca voluntários para oficinas de inglês com alunos da escola
A Pequena Casa da Criança iniciou uma campanha para captação de novos voluntários. O intuito é
encontrar parceiros que possam desenvolver oficinas de inglês com os nossos alunos da Escola no turno
da manhã. Atualmente, a Casa já oferece oficinas de inglês para as turmas de 4º e 5º ano, mas a ideia é a
ampliação de turmas contempladas com as atividades.
A educação de língua estrangeira é uma ferramenta
importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Contudo, devido às limitações orçamentárias, a Pequena
Casa não tem como contratar profissionais especializados
para esta função. Assim, a opção tem sido contar com o
apoio de voluntários que se dedicam a compartilhar um
pouco do seu conhecimento.
Os interessados em prestar trabalho voluntário e somar a
nossa missão podem entrar em contato através do e-mail
para comunica@pequenacasa.org.br ou do telefone 5130760500.
Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta 755-7
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0847-0 Conta 06.0863770-8
Se você quiser fazer doação de roupas ou alimentos,
nosso endereço é: Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon

Você também pode nos ligar: (51) 3021 7621
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Colabore com a Pequena Casa da Criança

As crianças da Pequena Casa agradecem a sua colaboração.

