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CÉU BAR+ART, INICIA PARCERIA SOLIDÁRIA COM A PEQUENA CASA DA CRIANÇA
No dia 27 de julho a Pequena Casa da Criança recebeu a visita do Pedro e do Luan, que fazem parte da
equipe do Céu Bar + Art. Os dois são responsáveis pela inciativa que visa apoiar nossa Instituição com
campanhas de solidariedade durante o ano.
Nos meses de maio, junho e julho, o estabelecimento arrecadou fundos para a instituição a partir da venda
de produtos consumidos no seu endereço, localizado na Rua Lima e Silva, bairro Cidade Baixa. Além disso,
também foi realizada uma campanha arrecadação de agasalhos que trouxe muitas peças para ajudar as
pessoas atendidas pela Pequena Casa.
E para fazer a entrega das doações desta primeira experiência de parceria, Pedro, um dos sócios do Céu Bar
+ Art, preparou uma surpresa para os jovens da Pequena Casa. Ele preparou alguns hambúrgueres e
distribuiu para as crianças e os jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Este foi o
começo de uma parceria que promete render bons frutos, durante os meses de agosto, setembro e outubro
o estabelecimento realizará uma campanha de arrecadação para o Dia das Crianças. Obrigado a toda equipe
do Céu Bar + Art!
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores e leitoras, é sempre uma alegria compartilhar
uma palavra com vocês neste espaço, o Boletim informativo
da Pequena Casa da Criança. Como podem perceber nas
notícias aqui narradas, nossa Instituição tem uma vida muito
ativa e carregada de bênçãos divinas. Porque afirmo isso: São
muitas as pessoas atendidas nesta casa, em torno de 800,
onde fornecemos 1.500 refeições diárias. Quero ressaltar
que, sem a colaboração de muitas pessoas e entidades do
bem, que sabem partilhar com quem mais necessita de ajuda,
não conseguiríamos realizar esse atendimento. No Evangelho
de Mateus, 25,34ss, Jesus diz: “Vinde benditos do meu Pai,
tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação
do mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede
e me destes de beber; era peregrino e me acolhestes; nu e
me vestistes... Tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos
é a mim que o fazeis” ... Que Jesus retribua em graças especiais a todas as pessoas que partilham seus
dons e bens! Como é bom e agradável receber estas doações, as mais variadas, em alimentos, roupas,
calçados, cuidados com a saúde, doações em espécie para comprar o necessário, voluntários que se
somam a nossa missão e assim vamos percebendo que, quando nos damos as mãos e abraçamos uma
causa, o bem acontece e as pessoas são valorizadas, beneficiadas e são muito gratas. Como é prazeroso
receber um abraço das crianças e sentir, neste abraço, um sinal de gratidão, um sorriso, uma prece por
todos os que ajudam acontecer essa alegria! Deus abençoe grandemente a todos e a todas que tem
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contribuído para que a nossa Instituição possa realizar a sua missão.
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IRMÃ PIERINA RECEBE O PROFESSOR CARLOS ALBERTO
Na tarde do dia 13 de julho, a
Presidente da Pequena Casa, Irmã
Pierina Lorenzoni, teve um encontro
com o professor Carlos Alberto
Barcellos e seus alunos. O professor
Carlos

é

o

Programa

de

Colégio

responsável

pelo

Voluntariado

Leonardo

da

Vinci

do
e,

semanalmente, frequenta a Pequena
Casa

da

voluntários

Criança
que

com

jovens

desenvolvem

atividades na Instituição. Pierina e
Carlos são exemplos de trabalho
social e dedicação que inspiram
muitas crianças e jovens.

VOLUNTARIADO
MARIANA GUTFRIEND CONECTOU A PEQUENA CASA À PARIS DURANTE SEU
VOLUNTARIADO DE FÉRIAS!
Na sexta-feira, dia 22 de julho, nos despedimos da Mariana Gutfriend. Ex-aluna do Colégio Leonardo
Da Vinci Alfa, ela atualmente estuda Ciências Políticas na Universidade Science Po de Paris e chegou
até a Pequena Casa através do Professor Carlos Barcellos, o Carlão, grande parceiro da Instituição.

Durante quatro (4) semanas, Mariana esteve conosco realizando trabalho voluntário. Foi uma
experiência incrível. As crianças com quem Mariana teve contato adoraram conhecê-la, assim como
toda a equipe da Pequena Casa da Criança. Ficamos muito felizes em ter a oportunidade de
compartilhar estes momentos. Nossas portas ficarão abertas para um possível retorno. Desejamos à
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Mariana todo o sucesso e alegria que ela merece!
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Nosso agradecimento também se estende ao pai da Mariana, o escritor Celso Gutfriend. Ele contribui
com a nossa missão através da doação de livros para as crianças que acompanharam sua filha nas
últimas semanas e para nossa biblioteca.

DESPEDIDA DA NOSSA VOLUNTÁRIA KETTELEN ALVES
Na sexta-feira, dia 22 de julho, nos despedimos da Ketellen, nossa voluntária na Escola da
Pequena Casa da Criança. Desde dezembro de 2021, ela acompanhou nossas crianças da
educação infantil, sempre atendendo a todos com muito respeito e carinho.
Somos muito gratos em ter tido a
oportunidade de contar com você
em nosso time de voluntários.
Estaremos sempre com a porta
aberta para recebê-la, seja para
uma visita, seja para uma nova
ação

voluntária.

Desejamos

sucesso em seu novo caminho,
obrigada!

PEQUENA CASA DISTRIBUIU 126 CESTAS
BÁSICAS NO MÊS DE JULHO
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Com o início da pandemia, a Pequena Casa passou a
intensificar a assistência às famílias através da
distribuição de cestas básicas como forma de garantir
a alimentação dos atendidos. Essa ação só foi
possível graças aos nossos parceiros que não
deixaram de apoiar a Pequena Casa, mesmo com
todas as dificuldades.
Em 2022, a Instituição segue realizando esta ação,
que é de extrema importância, beneficiando no mês
de julho 126 famílias da comunidade com entrega de
cestas básicas. Para ter direito a uma cesta básicas,
as famílias são avaliadas pela Assistente Social da
Pequena Casa da Criança, Daiana dos Santos, que
utiliza critérios técnicos para a distribuição, como ter
membros da família atendidos nos programas da
instituição, com adequada frequência.
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FUNCIONÁRIOS DA REDE MARISTA
REALIZAM ENTREGA DE DOAÇÕES PARA A
PEQUENA CASA
Na manhã do dia 12 de julho, a Pequena
Casa recebeu a visita dos trabalhadores
da Rede Marista. O grupo formado por
seis pessoas representa a equipe que atua
na área administrativa da Rede Marista,
no centro de Porto Alegre. Os
trabalhadores destinaram doações de
roupas e de alimentos para a nossa
Instituição. As arrecadações são fruto de
uma campanha realizada entre os
próprios funcionários.

PEQUENA CASA RECEBE DOAÇÃO DE
FLORAIS DE SAINT GERMAIN

A Pequena Casa da Criança busca oferecer sempre o
melhor para seus atendidos e para a comunidade e,
por isso, não para de ir atrás de novas parcerias para
fortalecer os serviços que a Instituição oferece. Com
este objetivo, junto com a voluntária e Terapeuta
Floral Suzana Saldanha, a Pequena Casa procurou a
Florais Saint Germain, empresa referência em
produção de florais terapêuticos, para retomar uma
parceria que já dura alguns anos.
A Pequena Casa recebeu 101 frascos de florais
doados pela Florais Saint Germain. A diretora dos
Florais Saint Germain, Talita Margonari Lazzuri,
demonstrou felicidade em saber que os
atendimentos serão retomados, após um longo
período de atividades suspensas devido à pandemia
COVID-19. A doação possibilitou a retomada dos
atendimentos em terapia Floral para alunos que
frequentam a escola e o serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos no mês de julho.

CAPITÃO DUNGA REALIZA ENTREGA DE DOAÇÃO DA SELEÇÃO DO BEM
Na manhã do dia 20 de
julho, a Pequena Casa da
Criança recebeu o capitão
do tetra Dunga. Ele visitou
a Instituição para realizar a
entrega de uma grande
quantidade de alimentos,
roupas e escovas de dentes
que foram doados para
nossa Instituição.
A Pequena Casa também
recebeu 300 kg de frutas
que foram distribuídas para
as crianças e jovens da
escola
e,
também,
contribuíram
para
a
alimentação dos alunos.
Agradecemos ao Dunga e à
Seleção do Bem que se
mobilizaram para realizar
esta importante doação.
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SÁBADO SOLIDÁRIO DE JULHO
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No sábado, dia 9 de julho, nossa equipe e
a voluntária Mariana estiveram presentes
no Nacional do Praia de Belas para mais
uma edição do Sábado Solidário.
Recebemos muitas doações, que são
fundamentais para a realização do
trabalho e da missão da Pequena Casa.
Diariamente, são cerca de 1.500 refeições
servidas na Instituição e mensalmente
dezenas de cestas básicas são distribuídas,
ações que contribuem para a segurança
alimentar de centenas de crianças, jovens
e idosos da comunidade da Vila Maria da
Conceição.
Agradecemos todos que contribuíram para a arrecadação de julho. Fazemos uma lembrança especial à
Dona Salete Chiuchetta, uma senhora muito simpática que doou um carinho cheio de compras.
O Sábado Solidário é uma ação em conjunto com o Banco de Alimentos de Porto Alegre ocorrendo uma
vez por mês, em que cada uma das Instituições credenciadas é responsável pela ação em um
supermercado, convidando os clientes a apoiar a causa. A Pequena Casa da Criança é responsável pela
ação no Nacional do Shopping Praia de Belas.

PEQUENA CASA RECEBE DOAÇÕES
DA EMPRESA HENNINGS
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Na manhã do dia 15 de julho, a Pequena Casa
recebeu Jenifer e Gabriel, ambos funcionários da
empresa Hennings. Eles vieram conhecer a Casa e
realizar a entrega das doações arrecadas durante a
campanha do agasalho realizada pela empresa.
Obrigado pelas doações e pelo carinho com a
nossa Instituição.
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ASSOCIAÇÃO REIKI NO PARQUE RETOMA
PARCERIA COM A PEQUENA CASA
Na tarde do dia 27 de julho, recebemos da Associação
Reiki no Parque as doações de produtos de limpeza e
higiene. Os produtos foram arrecadados durante as
sessões de Reiki realizadas pelo grupo que atua no
Parque da Redenção. Essa é uma das parcerias que
foram retomadas com força em 2022 e que nos
ajudam a manter os serviços da Pequena Casa.

PEQUENA CASA RECEBE DOAÇÕES DA
CLINIONCO
Na manhã do dia 8, a Pequena Casa recebeu
Shayara, Inajara e Fernando, funcionários da
Clinionco. A empresa é uma parceira da Pequena
Casa e, desta vez, fez a entrega das doações
arrecadas durante a campanha do agasalho
realizada entre os trabalhadores.

SUPERMERADO BISTEK REALIZA
CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO
Nosso agradecimento à equipe do Bistek
Supermercados pelo repasse de valores
arrecadados na sua campanha de troco solidário.
Nossa Gerente Geral, Angela Bozzetto, esteve na
unidade da Av. Do Forte, no dia 22 de julho, para
receber a doação. A doação foi de grande
importância para a continuidade dos serviços
prestados pela Pequena Casa da Criança.

32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)
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No dia 13 de julho, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) se reuniu no auditório do
Pão dos Pobres para realizar uma atividade alusiva aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O encontro teve a participação dos conselheiros do órgão e de adolescentes do Trabalho Educativo de
Diversas OSCs e dos Centros da Juventudes. Entre eles estava o jovem Cauê dos Anjos, atendido pela
Pequena Casa, acompanhado pela Coordenadora do Trabalho Educativo da Instituição Diana López.
O encontro teve o objetivo de celebrar o Aniversário do ECA e formar uma comissão de adolescentes
denominados Embaixadores do ECA. Os Embaixadores do ECA terão como parte de seus compromissos
pensar e criar ações e atividades sobre os Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes. Os jovens irão
promover as diretrizes do ECA a partir de uma linguagem específica de sua faixa etária. Para isso poderão
ser usadas diferentes iniciativas, como música, teatro, conferências, debates, palestras em escolas e
espaços onde os jovens se encontram.
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EDUCANDOS DO SCFV ASSISTEM APRESENTAÇÃO DE LUCCAS NETO
No sábado, dia 16 de julho, os
educandos do Serviço da Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Pequena
Casa assistiram o espetáculo "A Gincana
de Luccas Neto & Gi” no Teatro do
Bourbon Country. Proporcionar espaços
de cultura para além dos muros da
Pequena Casa é fundamental para o
desenvolvimento das nossas crianças e
para a ampliação de horizontes. Eles
adoraram o passeio e o espetáculo!

REUNIÃO DE EQUIPES DA PEQUENA CASA
No mês de julho, as equipes do refeitório e da higienização da Pequena Casa tiveram suas reuniões de equipe. Foram
momentos para fazer alinhamentos das atividades, escutar algumas necessidades específicas e organizar o trabalho, visando a
qualificação dos processos internos e a ampliação do cuidado com a qualidade de vida dos profissionais. Estas equipes são
fundamentais para a Pequena Casa e atuam, diariamente, para manter o bem-estar dos demais colaboradores, alunos e
educandos da nossa Casa.
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HOMENAGEM AO DIA DO PROFISSIONAL DE TELEMARKETING
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No dia 7 de julho, a equipe da Central
de Doações recebeu lembranças em
homenagem ao Dia do Profissional
de Telemarketing, comemorado no
dia 4 de julho. A equipe da Central de
Doações é fundamental para
mantermos a relação com os
apoiadores da Pequena Casa da
Criança e garantir os recursos
necessários para a execução dos
serviços oferecidos pela nossa
Instituição. Parabéns, equipe!

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Colabore com a Pequena Casa da Criança
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

As crianças da Pequena Casa agradecem a sua colaboração.

