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Mais do que um gesto

N

Ricardo Menalda (em destaque) participa de trabalho voluntário há mais de 12 anos e ajudou na pintura do refeitório da Pequena Casa

o dia 5 de dezembro, comemorase o Dia Internacional do Voluntário. É através do trabalho e da
dedicação de voluntários que a
instituição pode oferecer alguns de seus
serviços e qualificar o atendimento. Um
exemplo que podemos citar é o refeitório da Pequena Casa, que recebeu um
retoque especial há algumas semanas. O
ambiente ganhou uma nova pintura para
manter a sua conservação e ficar mais
agradável. A ação fez parte do projeto
de voluntariado da empresa Prudential
Brasil, que também contou com atividades recreativas.
Foi nesta ação que conhecemos o

EXPEDIENTE

voluntário Ricardo Menalda, que participou da atividade juntamente com seus
filhos Henrique, 10 anos e Felipe, 13. Menalda pratica o voluntariado há mais de
12 anos e incentiva seus cinco filhos a
participarem das atividades sempre que
podem. “É bom para que aprendam a
fraternidade e vejam que existem outras
realidades diferentes, mas que as pessoas
são iguais. Isso faz com que eles reflitam
sobre a vida e pensem em ajudar outras
pessoas no futuro”, comenta.
Os voluntários se doam para as atividades e não esperam nenhum retorno
financeiro ou reconhecimento. Esta é a
essência do voluntariado. “Toda vez que a

gente faz uma ação voluntária, o melhor
retorno que podemos receber é gratidão
das crianças e dos responsáveis pela instituição atendida”, afirma Menalda.
É neste sentido que agradecemos a
todos os voluntários e voluntárias que
atuam na Pequena Casa da Criança e que
oferecem seu amor, carinho e dedicação
para colaborar com a nossa instituição.
Para nós, isto é mais do que um gesto, do
que um esforço f ísico. É a certeza de que
estamos seguindo por um rumo certo
e que podemos contar com o apoio de
pessoas do bem para darmos um atendimento de qualidade e seguirmos em
frente. Muito Obrigado!
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Esperanças renovadas
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om o ano chegando ao fim, é o
momento de pensar e planejar
as ações para o próximo ano.
Isso pode nos ajudar a cumprir
metas e alcançar os objetivos. Além
disso, o planejamento auxilia na nossa preparação para recebermos o que
a vida tem a nos oferecer. Precisamos,
então, estar sempre otimistas e trazer
em nossa mente somente bons pensamentos, pois, se pensarmos no bem, o
bem virá.
No dia 5 de dezembro, comemora-se,
no mundo inteiro, o Dia do Voluntário.
As pessoas que se dispõem a exercer um
trabalho ou uma atividade sem remuneração, em favor de uma causa ou de
uma instituição, são chamados de voluntários. Na Pequena Casa temos muitos
amigos que se oferecem para colaborar
com nossa missão ao ajudar a construir

o presente e o futuro. O objetivo da data, para a Organização das Nações Unidas (ONU), “é fazer com que, ao redor
do mundo, sejam promovidas ações de
voluntariado em todas as esferas da sociedade”.
O ano de 2010 foi de realizações
para a Pequena Casa. Empreendemos
diversas atividades e fomos agraciados com algumas premiações. Isso nos
dá alegria e boas perspectivas para o
amanhã. Dezembro tem esse clima de
renovação, de mudanças, de expectativas. Queremos agradecer a todos os
colaboradores, mas especialmente aos
voluntários, que nos ajudam a construir
um futuro melhor e nos dão a certeza de
que o mundo está mudando. Esta dedicação e desprendimento nos renovam as
esperanças de que dias melhores virão
para todos nós.

Doação com dedução do Imposto de Renda
Até o dia 31/12/2010 você pode colaborar com a Pequena Casa da Criança e ainda ter
a dedução do Imposto de Renda. Acesse http://funcriancapoa.procempa.com.br/funcriancapoa/
Doando qualquer valor através do Funcriança, você está auxiliando a Pequena Casa a
ampliar os atendimentos.
Saiba outras formas de doação em www.pequenacasa.org.br

Doadores
• Alessandra Matzenauer • Andreia Garcia Volkmer • Andréia Vargas • Banco de Alimentos
• Cecilia Poletto • Colégio Anchieta • Cristina Reis • Fugast • Fundação Carolina do Prado
• Ivanise Mandargaram • Leticia Reis • Lisiane • Lorena Rosa dos Santos • Luciane • Luciano Ribeiro
• Luiza Monteiro • Mesa Brasil • Monica Azevedo • Nilo • Nilsa Daniela Valladares • Rejany
• Roselaine • Supermecado Cason • T&T engenheiros associados • Terezinha Pinto • UNIBUS

Colabore com a Pequena Casa da Criança
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 – Conta: 5356-2
Banrisul
Agência: 051 – Conta: 06.026.359.1-6
Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nossos endereços são:
Unidade Petrópolis
Rua Ferreira Viana, 197 - Petrópolis
Fone: (51) 3388-8550
Unidade Partenon
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3336-5090
As crianças da Pequena Casa
agradecem sua colaboração.

A Pequena Casa da Unidade Petrópolis
aluga salão de festas para eventos

Palavra da Ir. Pierina

Caros leitores!

Estamos encerrando a primeira década
dos anos 2000. Retrocedendo no tempo e
na história, poderíamos nos perguntar: como gostaríamos que o mundo fosse hoje?
Há mais de dois mil anos, Deus enviou ao
mundo seu filho, Jesus Cristo, para mostrar
à humanidade o caminho que leva ao Pai.
Infelizmente, ainda hoje, no século XXI, visualizamos tantos desvios do caminho que
Jesus nos mostrou a seguir.
O Tempo do ADVENTO nos prepara
para o caminho do Natal. São quatro semanas que antecedem a grande celebração da Vinda do Senhor. “E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós”(Jo 1,14). Nesse
tempo, somos convidados(as) à conversão,
à mudança de vida. Conversão não é uma
atitude apenas intelectual, mas uma prática de vida que é percebida quando somos
mais solidários(as), mais caridosos(as); quando construímos paz, em vez de fomentar a
violência; quando fazemos o bem e praticamos o amor ao próximo. Essa é a verdadeira preparação ao NATAL, uma mudança de
vida. E quem de nós não tem algo a mudar
para vivenciar mais o amor? Deus é Amor,
e por amor nos deu o maior presente: SEU
FILHO JESUS!
Mas como podemos celebrar o Natal
feliz, se olhamos ao nosso redor e vemos
os contrastes sociais? Enquanto algumas
pessoas se dão o luxo de preparar grandes
banquetes e comprar presentes caros para
celebrar o Natal, milhões de brasileiros e de
estrangeiros comem as migalhas do lixo,
não têm casa, não têm família e, muitos, ainda, são maltratadas, onde deveriam receber
abrigo, cuidados, amor e misericórdia.
Convido a todos para que, na noite santa do Natal, coloquemos na manjedoura
de Jesus todos os sonhos, as lágrimas e as
esperanças contidas em nossos corações.
Peçamos ao Jesus Menino que abençoe a
cada pessoa do planeta Terra e coloque no
coração um pouco da luz divina e do amor
ardente que Ele veio acender na noite escura da fé.
Que Jesus permaneça sempre conosco, e assim tenhamos um NATAL feliz e Um
novo Ano de muita paz!

Festa para comemorar os
Crianças recebem

Colaboradores e alunos, de 9 e 10
anos, da Pequena Casa da Criança receberam óculos de grau doados pela
Fundação Leonística de Assistência
Social – Distrito LD3. Após uma avaliação oftalmológica promovida pela
entidade, foram distribuídos 15 pares
óculos. Enxergar é fundamental para
a qualidade de vida. Nas crianças, a
falta de uma boa visão pode prejudicar o processo de aprendizagem.
Além de contribuir na manutenção
da auto-estima, uma boa visão facilita
a integração e a participação de forma mais efetiva nas atividades. Agradecemos a doação do Lions Distrito
LD3, que faz esse trabalho em diversas entidades. Muito obrigado!

SASE prepara
apresentação de
final de ano
Com a temática baseada na obra
de Monteiro Lobato, o Serviço de
Atendimento Sócio Educativo (SASE) da Pequena Casa da Criança prepara a apresentação para o final de
ano. A peça “Reinações do SASE” vai
contar as aventuras da boneca Emília,
da menina Narizinho, do seu primo
Pedrinho e de vários outros personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo. Atividades que incluem: música,
teatro, literatura e diversão, devem
compor a festa de encerramento das
atividades do ano, no dia 23/12, às 14
horas, no Ginásio da Pequena Casa.
Todos estão convidados!

Crianças, jovens e educadores da Pequena Casa se reuniram para comemorar o aniversário do ECA

D

urante o ano, diversas atividades marcaram as comemorações dos 20 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em todo país. Em Porto Alegre,
no dia 19/11, o Parque Harmonia recebeu mais de 20 mil pessoas de instituições de todo o Estado. A Pequena Casa da Criança esteve presente com os
educandos do SASE e do Trabalho Educativo, que participaram de oficinas, mostras
culturais e apresentações. O ECA é a Lei 8.069 de 1990, e conta com um conjunto
de normas jurídicas que assegura os direitos de crianças e adolescentes.

Grupo de Teatro do Trabalho Educativo se apresentou no palco do evento
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óculos

20 anos do ECA

Entrevista
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“Eu e a Branquinha andamos por tudo”

C

om um ano na Pequena Casa, Rogério de Assis conta um pouco da
sua trajetória como colaborador
da instituição. Ele é o motorista da
Kombi batizada de ‘Branquinha’, e pilota
pra lá e pra cá, sempre com bom humor
e dedicação.
Pequena Casa da Criança – Qual
o destino da ‘Branquinha’ no dia-adia?
Rogério de Assis – Pra onde o pessoal quiser, eu vou. É só agendar que a
gente vai lá.
Pequena Casa – Onde você trabalhou antes de vir à Pequena Casa?
Rogério – Eu era manobrista, depois fui trabalhar no Aeroporto Salgado
Filho, com transporte em vans, como
motorista.
Pequena Casa – Como é o seu diaa-dia na Pequena Casa?
Rogério – Aqui é bem legal. A gente ajuda as outras pessoas e procura-

mos ser irmãos de verdade. Eu tenho
vários irmãos aqui. Tenho contato com
muita gente. Cinco minutos com um;
15 com outro, e assim vai. Convivo
com praticamente todos os colaboradores.
Pequena Casa – Quais os principais destinos da ‘Branquinha’?
Rogério – Nós buscamos doações
de qualquer tipo; e as mais freqüentes
são alimentos, roupas, equipamentos e
materiais. Também transportamos pes-

soas entre as unidades, levamos os colaboradores a reuniões em outros lugares
também. Eu e a branquinha andamos
por tudo.
Pequena Casa – Será que a ‘Branquinha’ suporta mais um ano pela
frente?
Rogério – Pois é a ‘Branquinha’ tá
merecendo um descanso, mas ela tá aí,
guerreira! Firme e forte! De vez em quando a gente troca umas peças, mas vamos
em frente.
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