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Fundada em 15.08.1956
pela Irmã Nely Capuzzo - MJC

PEQUENA CASA AOS 63: ESTAMOS NA MELHOR IDADE
O que dizer sobre 63 anos? As palavras vêm quase que
naturalmente ao pensamento: experiência, maior
serenidade para lidar com di culdades e mais capacidade
para ouvir e compreender o outro. Sim, quase todos nós
percebemos que ultrapassar seis décadas não signi ca só
envelhecer. Mais do que isso, signi ca ganhar maturidade.
Com a Pequena Casa da Criança não foi diferente. Nascida em
15 de agosto de 1956, a instituição é hoje resultado de seu
crescimento junto com sua comunidade. Tornou-se madura
ao desenvolver ano a ano um trabalho social com os
moradores da Vila Maria da Conceição, conquistando títulos
de responsabilidade e certi cados que comprovam um
reconhecimento nacional. A Pequena Casa é uma instituição
não governamental, sem ns lucrativos, lantrópica,
educacional e de assistência social, e também de utilidade
pública. Atua com base na doutrina e nos princípios cristãos e
prioriza a ação preventiva dirigida a crianças, adolescentes,
famílias e idosos. Foi fundada pela Irmã Nely Capuzzo, da
Congregação Missionárias de Jesus Cruci cado, e desde 2002 é dirigida pela Irmã Pierina Lorenzoni, da mesma
Congregação. Está localizada no coração da comunidade Maria da Conceição, zona leste de Porto Alegre.
O trabalho desenvolvido na Pequena Casa da Criança engloba ações de educação, pro ssionalização, mobilização
comunitária e de assistência social com uma população em situação de extrema vulnerabilidade social. Com 63 anos de
serviços gratuitos, nancia seus programas com recursos próprios por meio de parcerias com o Município e
contribuições provenientes de pessoas físicas e jurídicas. A Pequena Casa busca promover a educação integral por meio
do ensino regular, pro ssionalizante e cursos livres de capacitação pro ssional, buscando a melhoria da qualidade de
vida. Atende cerca de 600 crianças, jovens e idosos e serve 1.200 refeições diariamente. Tem nos seus programas a Escola
de Educação Infantil, Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano, Turno Integral e iniciativas como o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), disponível no turno inverso ao da escola com diversas o cinas. Entre
as muitas atividades estão aulas de auta, percussão, violino, violoncelo, viola, violão e judô. O Programa Jovem
Aprendiz prepara jovens para o trabalho, o Programa Ação Rua auxilia pessoas em situação de rua e crianças em situação
de trabalho infantil e o Grupo de Idosos leva mais diversão aos participantes em encontros que proporcionam desde
aulas de artesanato até dança. Conhecer todo esse trabalho é uma experiência maravilhosa. Os detalhes podem ser
obtidos aqui mesmo, no endereço da instituição: Rua Mário de Artagão, 13, Vila Maria da Conceição, bairro Partenon, em
Porto Alegre. Contribuições são sempre bem vindas e podem ser feitas por contato pelo site www.pequenacasa.org.br
ou pelo telefone 3076-0500.
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Caros leitores, 63 anos de história
vivida com grandes desa os, mas
também com alegria e gratidão.
Celebramos mais esta data de 15
de agosto, iniciada em 1956 pela
corajosa e dedicada missionária,
Irmã Nely de Souza Capuzzo, da
Congregação das Missionárias de
Jesus Cruci cado. O apoio da
Congregação e a ajuda de muitas
pessoas que a ela se somaram e se
uniram levaram à frente este
trabalho que tem como grande
objetivo estar a serviço dos que
mais precisam de ajuda. A obra
cresceu muito no atendimento aos mais necessitados da Vila Maria da Conceição e da Grande Porto Alegre. Uma
Instituição cem por cento lantrópica que oferece atendimento totalmente gratuito e que, desde o início, se mantém
por meio de convênios, parcerias e doações.
Cabe aqui, nesta festa de aniversário, uma palavra de gratidão a todos que de diversas formas vêm contribuindo para
que esta casa, que já não é mais pequena, a não ser no nome original, venha ajudando milhares a ter uma vida mais
digna, pessoas que encontraram aqui possibilidades de sobrevivência. Pela pro ssionalização passaram da
dependência à independência nanceira, até contribuindo com os que mais precisam. Esta casa, portanto, com certeza
é uma casa de Deus, onde a misericórdia divina se derrama através de todos que contribuem para que possamos salvar
milhares de vidas. Deixo aqui minha mais sincera gratidão a todas as pessoas que voluntariamente se dedicam à
Pequena Casa da Criança: doadores, parceiros, contribuintes e colaboradores que não medem esforços para bem
realizar sua tarefa em cada setor, para que a missão de cada dia aconteça em harmonia e na paz do dever cumprido.
Parabéns a todos e que Deus nos abençoe sempre mais.
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GESTÃO E BOAS PRÁTICAS TRAZENDO RESULTADOS
É uma alegria saber que o trabalho diário vale muito a pena e transforma as vidas de milhares de crianças, jovens e idosos.
Para isso, a Pequena Casa da Criança possui um planejamento estratégico e planos de ação bem realizados para fazer o
melhor uso possível dos recursos. Também já foi muitas vezes reconhecida com prêmios e certi cados de gestão de
qualidade, transparência e excelência nos serviços prestados.
Em 2017 cou entre as 100 melhores ONGs para se doar, certi cado de nível nacional, fruto de parceria entre Instituto
Doar e Revista Época. Recebeu ainda o Selo Doar e também o Prêmio de Responsabilidade Social RS em nível estadual.
Além disso, foi reconhecida pelo Prêmio ENATS de Boas Práticas de Gestão. Em 2019 a Pequena Casa da Criança foi
aprovada no processo de avaliação dos princípios internacionais de Transparência e boas práticas Sociais da Phomenta,
instituição que representa o Brasil no Comitê Internacional de Agências que monitoram ONGs no Mundo (ICFO). Sendo
aprovada, a Pequena Casa recebeu o Certi cado de Transparência e Boas Práticas Sociais.

VITOR É UM EXEMPLO A SEGUIR
Jovem e tímido, mas muito talentoso e
trabalhador. Vitor Daniel Duarte tem 16 anos e
desde seus tempos de educação infantil é um dos
orgulhos da Pequena Casa da Criança. Por meio
do programa Jovem Aprendiz, do qual a
instituição participa, Vitor vai conquistando seu
crescimento pessoal e pro ssional. O aluno que
frequentou a escola da Pequena Casa até o quinto
ano, hoje estuda no nono ano da Escola Otávio
Rocha, localizada também na comunidade da Maria da Conceição, bairro onde mora com a mãe, o irmão de 12 anos e a
irmãzinha de 4.
Vitor foi um dos 62 selecionados do programa Jovem Aprendiz. E a empresa para a qual foi encaminhado decidiu cedê-lo
para que desenvolvesse atividades na própria Pequena Casa, já que teria di culdades de estrutura para dar a ele o
treinamento que o programa propõe. Assim, Vitor ocupa suas manhãs trabalhando em atividades como digitação e
arquivamento de documentos e estuda à tarde, mas também reserva um tempinho para aulas na orquestra e nas
o cinas de percussão. Nada mais justo para um integrante da bateria da Samba Puro, a escola de samba da qual faz parte
"desde pequenininho", como ele mesmo relembra. São as atividades administrativas que ocupam boa parte da vida
desse moço, o que ele considera muito bom por ser um importante aprendizado, mas é a música que fala mais alto e já
sinaliza o que ele gostaria de fazer no futuro. Vitor sempre frequentou os cursos que a Pequena Casa oferecia por meio do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e por isso a ligação com a instituição é muito forte até hoje, ainda
que ele tenha ido para uma outra escola ao terminar o quinto ano. De gestos simples e contidos, esse jovem dedicado
resume assim as conquistas que fez: "Quando estava na idade (para integrar o Jovem Aprendiz) z a inscrição e quei na
lista de espera". Vitor mostra todos os dias que essa espera valeu a pena.
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A MÚSICA CONSTRUINDO CIDADÃOS
A experiência nos mostra que a vida cultural
mexe profundamente e de forma positiva com
uma comunidade. Nossos pequenos e jovens
artistas expressam essa realidade há alguns anos
com projetos de música que um dia, lá no
passado, eram apenas sementes. Hoje são frutos.
Poder assistir aos atendidos e educandos da
Pequena Casa da Criança tocando instrumentos
musicais como gente grande é uma bênção
proporcionada pela Orquestra Pequena Casa da
Criança. O sonho que se tornou realidade graças à
ajuda de parceiros começou lá no passado com
auta e percussão para depois chegar a algo maior: uma orquestra dotada também de cordas. Só a palavra gratidão
pode ajudar a expressar sentimentos nesse momento em que a instituição completa 63 anos.
Sim, temos músicos na Pequena Casa da Criança porque lá atrás, quando as primeiras ideias e planos surgiram, a
empresa Imunosul proporcionou a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos o aprendizado. Hoje há mais instrumentos a
aprender, há alunos dos 7 aos 19 anos, e temos mais parceiros apoiando nossos músicos. O nome do projeto, "Semeando
música, construindo paz e cidadania", não poderia ser mais adequado. A semente plantada no passado trouxe mesmo
uma construção. Nossos pequenos e jovens nos unem cada vez mais e nos dão mais estímulo para mostrar que a cultura
de paz por meio da música é uma grande alternativa. Plantada a semente, o trabalho precisa ser mantido e mostrado.
Ficaremos imensamente gratos a todos que puderem apoiar nossos jovens artistas em deslocamentos e apresentações
do grupo. Apoio para a própria infraestrutura das o cinas também é bem-vindo. Nossos concertistas já zeram bonito se
apresentando para plateias no Palacinho, na Secretaria Municipal da Educação, Tedx Laçador, Expointer, no SESC Mesa
Brasil, na Câmara de Vereadores, na ONG Parceiros Voluntários, nas empresas Atlas Schindler, Restaurante Madero e na
Ambev. Faça parte dessa história colaborando para que o show continue. O telefone (51) 3076-0500 está à disposição.
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NOVO ESPAÇO NOS PLANOS
Novos espaços já estão nos planos da Pequena Casa da Criança. Como a instituição atende 600 pessoas diariamente, a
direção avalia a confecção de um projeto que acomode melhor todos os atendidos. A presidente da casa, irmã Pierina
Lorenzoni, informa que a área construída hoje é de 2 mil metros quadrados. "Temos um convênio com a Secretaria
Municipal de Educação para atender 350 crianças na Educação infantil e Ensino Fundamental até o quinto ano. Porém,
nosso espaço físico está limitado. Hoje temos toda Educação Infantil e mais os primeiros anos em turno integral. Quanto
aos outros anos, para podermos atender em turno integral, necessitamos aumentar mais salas de aula e outros recursos",
detalha a presidente, informando ainda que há uma empresa contratada para fazer os levantamentos das reais
necessidades, e a partir daí confeccionar o projeto com as devidas adequações.
"Manter o ensino na escola em turno integral é de extrema importância para as crianças, que terão mais qualidade no
aprendizado e alimentação adequada. E as famílias serão muito bene ciadas", acrescenta a irmã. Ela observa ainda que
para a realização deste projeto é muito necessária a contribuição de parceiros que ajudem a fazer dessa proposta uma
realidade. "Contamos com o apoio de todos que puderem contribuir, pois realizamos a missão a partir dos convênios e
doações. Somos cem por cento lantrópicos. Quem nos ajudar tornará 350 crianças carentes mais felizes, com
oportunidade para se tornarem bons cidadãos. Que Deus abençoe", naliza a presidente. Contatos podem ser feitos pelo
telefone 3076-0500.
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Patrocinadores do Jantar

Colabore com a Pequena Casa Criança
Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta: 905-3
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 - Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0051 - Conta: 06.026.359.1-6

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

Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nosso endereço é:
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3076 0500
As crianças da Pequena Casa agradecem sua colaboração.

Você também pode nos ligar: (51) 3384 1001
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon - Porto Alegre

