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CELEBRAÇÃO DOS 66 ANOS DA PEQUENA CASA DA CRIANÇA
Na tarde do dia 15 de agosto, dezenas de pessoas se reuniram no Ginásio da Pequena Casa da Criança
para a celebração o aniversário da Entidade, que há 66 realiza, através do trabalho de muitas mãos, a
missão promover impacto para o desenvolvimento social, através da educação, assistência social, cultura
e formação profissional para promover o desenvolvimento social.
Para comemorar a data, a festividade contou com as apresentações do Coral do Grupo Esperança, grupo
de idosos da Instituição, do Grupo de Dança e dos educandos das oficinas de música. Foi um momento
lindo, presidido pelo Frei Luiz Carlos, que reuniu colaboradores e atendidos de todos os projetos da
Pequena Casa. A celebração dos 66 anos da Instituição também contou com a presença das Irmãs
Missionárias de Jesus Crucificado, congregação da nossa fundadora Ir. Nely Capuzzo.
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Palavra da Presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores/as, é com muita alegria e com o coração em
festa e feliz, que comemoramos no mês de agosto, os 66
anos de fundação da Pequena casa da Criança. Uma longa
história iniciada pela Irmã Nely de Souza Capuzzo,
Missionária de Jesus Crucificado, de saudosa memória. A
Casa esteve muito voltada neste mês em suas ações, como
poderão visualizar pelas fotos e artigos desse informativo,
envolvendo todos os atendidos pela Instituição, desde as
turmas do maternal até o grupo de idosos, recordando e
celebrando a caminhada histórica. Foram milhares de
pessoas atendidas e que, hoje, muitas delas se tornaram
servidoras da própria Instituição ou ocupam funções muito
importantes na sociedade. Desde o início, o grande objetivo
da Instituição não é apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar.
É promover a pessoa em todas as dimensões da sua existência. Oferecer o melhor para que todos tenham os mesmos direitos e, também, saibam seus deveres como
Cidadãos. Ir. Nely sempre afirmava ao longo dos 46 anos que esteve à frente da Instituição: “Se, de 100
atendidos salvamos 1, já valeu a pena lutar e continuar a nossa missão”. Com certeza, pela missão
desenvolvida nestes 66 anos de atividades na Pequena Casa da Criança, foram milhares de pessoas que
conseguiram passar da situação de vulnerabilidade, de dependência, para uma situação de
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autossustentação e se prepararam para enfrentar o mundo do trabalho ocupando muitos deles e delas,
cargos elevados na sociedade. Por tudo, somos gratos! Primeiro a Deus, pois essa casa é de Deus, sempre
afirmo isto para todos. Ela só existe para fazer o bem, o mal nunca a ninguém. Somos imensamente
gratos também a todos os doadores e doadoras dos mais diversos tipos de doações que vem somar e
contribuir para que possamos alimentar, vestir, educar, cuidar da saúde, preparar os jovens e adultos
para o mundo do trabalho digno e honesto. Deus tem nos abençoado muito ao longo da história, pois
mesmo em momentos bem difíceis que atravessamos, nunca nos faltou o necessário para o
desenvolvimento da nossa missão. Por este motivo, canto glórias e louvores a Deus por todos e todas que
fazem parte desta Instituição que só promove o bem! Deus abençoe a todos e todas!

ABERTURA DO MÊS DE AGOSTO E RETORNO ÀS AULAS DA ESCOLA DA PEQUENA CASA DA CRIANÇA
No primeiro dia de agosto tivemos o
retorno às aulas dos alunos na Escola
da Pequena Casa da Criança com um
momento muito especial. Reunidos no
pátio, as crianças foram lembradas da
história da Instituição, desde o carrocapela, passando pela pequena casa de
madeira, até chegar ao nosso presente.
Um momento para marcar e preparar
todos para a comemoração dos 66
anos da Pequena Casa da Criança!
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66 ANOS DA PEQUENA CASA DA CRIANÇA
UM MÊS CHEIO DE ATIVIDADES PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA NOSSA CASA
O mês de agosto foi marcado por muitos eventos que celebrarem o aniversário da Pequena Casa da
Criança. Após dois anos de pandemia, foi possível reunir todos para celebrar o dia que marca o início
de uma história de muita dedicação aos moradores da Vila Maria da Conceição e arredores: 15 de
agosto de 1956. Uma pequena casa fundada por uma irmã missionária se transformou em uma das
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instituições mais importantes de Porto Alegre.
No dia 11, a Pequena Casa da Criança esteve
na Esquina Democrática, no Centro de Porto
Alegre, para divulgar um pouco do trabalho
desenvolvido pela Instituição. Os jovens e
crianças atendidos pela Entidade levaram
música e dança para a esquina mais famosa
da cidade, encantando muitas das pessoas
que caminhavam por lá.
Já no dia 13, a alegria e o trabalho
desenvolvidos na Pequena Casa foram levados
ao Parque da Redenção no sábado. Os
educandos das oficinas de música e de dança
deram um show no Parque e mostraram um
pouco do que aprendem dentro da Pequena
Casa da Criança.
No dia 15 de agosto, dia oficial do aniversário
da Instituição, a manhã iniciou com a reunião
de atendidos e colaboradores no Pátio para
cantar parabéns para a nossa Pequena Casa
da Criança.
E no dia 19 de agosto, aconteceu o evento do
Abraçasso, em que um grande abraço foi dado
no prédio da Instituição. A atividade reuniu
atendidos e colaboradores da Escola, do
Serviço de Convivência, do Programa Jovem
Aprendiz, além de apoiadores e pessoas da
comunidade, como forma de mostrar o
carinho de todos pela Instituição.
Agradecemos aos nossos parceiros Charlie
Brownie, Doce Arte Olívia e a Padaria
Pasquali, que nos presentearam com bolos
para nossa comemoração. agradecemos,
também, nossa colaboradora Tatiane Abreu
que doou seu tempo e habilidade para
preparar bolos com ingredientes doados pela
parceira Rudneia Oliveira!

PEQUENA CASA DA CRIANÇA E LEONARDO DA VINCI AMPLIAM PARCERIA DE VOLUNTARIADO
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As sextas-feiras da Pequena Casa estão mais animadas. A parceria da Instituição com o Colégio Leonardo
da Vinci foi ampliada e, desde o dia 12 de agosto, os alunos do Leo Alfa (Zona Norte) frequentam a
Pequena Casa para realizar atividades de voluntariado.
Os alunos do Leonardo da Vinci Beta, localizado na Zona Sul, que já realizavam oficinas de inglês para os
alunos do ensino fundamental da Pequena Casa, agora passaram também a realizar atividades
recreativas com os educandos do Serviço de Convivência. Agradecemos a dedicação e o carinho com a
nossa instituição!
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EDUCANDOS DO SCFV TÊM
DIA DE APRESENTAÇÃO E
VISITA AO MUSEU DA PUCRS
No dia 31 de agosto, os educandos das
oficinas de música se apresentaram no
espaço da Rua da Cultura na PUCRS. A
apresentação fez parte do evento
promovido
pela
Pastoral
de
Solidariedade da Universidade e pela
Avesol, em alusão ao Dia do
Voluntariado.
O Dia Nacional do Voluntariado é
comemorado em 28 de agosto. O
voluntariado é um dos pilares do
trabalho da Pequena Casa, promovendo
valores da solidariedade e fraternidade.
A Pequena Casa é parceira do
voluntariado Marista, contando com 4
alunos
da
Universidade
como
voluntários.
Após a apresentação, os atendidos da
Pequena Casa aproveitaram o dia no
Museu de Ciências e Tecnologia da
PUCRS. Uma tarde cheia de atividades
para nossos jovens!

PEQUENA CASA DA CRIANÇA RECEBE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO SINDBANCÁRIOS
No dia 31 de agosto, a Pequena Casa da Criança recebeu uma importante doação de cestas básicas,
doadas pelo Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul. A entrega foi realizada pela Diretora de
Cultura e Sustentabilidade do SindBancários, Ana Guimaraens.
A doação se deu a partir da
destinação
de
recursos
do
orçamento participativo do
Sindicato, a partir do projeto
apresentado pelo senhor Artur
Almeida, sindicalizado e também
coordenador da ONG Moradia e
Cidadania (OMC), entidade parceira
da Pequena Casa. A proposta
também contou com o apoio da
Associação
Gaúcha
dos
Economiários Aposentados (AGEA),
outra parceira da Pequena Casa.
Assim, essa corrente do bem tornou
.possível que 40 cestas básicas fossem destinadas à Instituição.
A ação é uma imensa alegria para a Pequena Casa da Criança, pois permite a continuidade do serviço de
assistência social. Diariamente a Instituição atende mais de 800 pessoas, muitas delas apresentam a
demanda por auxílio com a alimentação. E a garantia da segurança alimentar é parte da nossa missão.
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PEQUENA CASA RECEBE DOAÇÃO DOS AMIGOS DA VELHA GUARDA DO FUTSAL
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No sábado, dia 6 de agosto, a Pequena Casa
recebeu uma importante doação dos amigos
da Velha Guarda do Futsal. Foram doados
alimentos e roupas, muito úteis para as
famílias atendidas pela Instituição.
A Velha Guarda do Futsal reúne amigos que
se encontram para jogar futsal e exercer a
solidariedade ao próximo.
A Pequena Casa agradece o carinho e o gesto
deste grupo. A solidariedade é uma força
que transforma o mundo!
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.

