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A Pequena Casa agradece!

A

solidariedade move a Pequena Casa
da Criança durante o ano todo,
e é graças a este sentimento que
podemos cumprir a nossa missão
de preparar crianças e adolescentes para
uma justa e digna inserção social.
Mas, dezembro é sempre um mês especial, marcado por demonstrações da
comunidade, repletas de carinho que comovem a todos, principalmente as crianças e adolescentes aqui acolhidos.
Foram inúmeras as manifestações que
mobilizaram novos e antigos doadores.
Entre os já tradicionais, destacamos os
alunos do Colégio Anchieta, “padrinhos
das crianças”, que proporcionaram à Educação Infantil momentos de muita alegria, com a distribuição de presentes e a
presença do Papai Noel. Há mais de 10

anos o Colégio Anchieta promove este
significativo evento.
Os procuradores do município de
Porto Alegre, também, renovaram o gesto
solidário. Além de doar alimentos, importante para todos, trouxeram o Papai
Noel que, ao distribuir balas às crianças,
despertou muita alegria e emoção.
No mês de dezembro, tivemos mais
uma ação social desenvolvida por funcionários do Banco Itaú e parceiros voluntários. O grupo distribuiu cestas de
alimentos e brinquedos para os alunos
da Escola e também ofereceu um gostoso lanche, com a animada presença do
Papai Noel. Foi mais um gesto solidário
aos alunos e seus familiares.
E, mais uma vez, a Resolution fez a
sua parte, ao proporcionar uma festa

com todos os ingredientes que alegram
as crianças.
Neste final de ano, contamos, também, com o apoio das colaboradoras
Ivone Koiwaske e Neuza Valency, que
marcaram presença com seu gesto solidário e carinhoso, ao oferecer o bolo
para a festa das crianças e alimentos para
a instituição.
Aos doadores, pessoas f ísicas ou jurídicas, que, de alguma forma, se dispuseram a ajudar a Pequena Casa, o nosso
‘muito obrigado’.
Que Deus ampare e ilumine a todos
que são sensíveis à nossa missão, sem
esquecer que ‘amar e ajudar o próximo
é um ato louvável com benef ícios, principalmente para quem o faz’.

Feliz 2010 para todos!
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Caros leitores!

Pequena Casa comemora

o Natal e despede-se de 2009

N

o dia 09 de dezembro, na Sede
Campestre dos Correios, a Pequena Casa da Criança realizou
o ‘Dia Festivo’, em comemoração
ao Natal e encerramento das atividades
de 2009. Todos os colaboradores deixaram de lado as suas atividades diárias e
participaram da confraternização.
Para integrar os colaboradores, fez
parte da programação a realização do
tradicional amigo secreto.
Convidados pela equipe ‘Gente’ da

casa, com apoio dos educadores do SASE, os participantes realizarem atividades
de grupo envolvendo colaboradores dos
diferentes setores e programas.
As construções de coreografias, canto
e apresentações aludindo o tema do Natal
foram as principais atrações, juntamente
com as brincadeiras de corda e futebol.
A animação da tarde ficou por conta dos
talentos da casa. Foi um dia de encontro,
descontração, animação e de socialização
de muitos talentos.

Prêmio de Responsabilidade Social
No dia 22 de dezembro, a Pequena Casa
da Criança recebeu da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, o Certificado e a medalha do Prêmio Responsabilidade
Social 2009. Esta premiação busca incentivar
nas organizações gaúchas os projetos para
a promoção do bem estar da sociedade e a

preservação do meio ambiente.
A Pequena Casa agradece a todos que contribuíram para essa distinção. Também almeja
que todos prossigam empenhados na missão, ao
participar do desenvolvimento das comunidades
urbanas de baixa renda, através da educação,
profissionalização e inclusão socioeconômica!

Agenda de janeiro
04/01 • Início da colônio de férias
Janeiro • Atividades lúdicas no ginásio da Pequena Casa da Criança no turno da tarde
Janeiro • Processo de inscrição para o trabalho educativo

Projetos, Construções e Reformas

3268-7900

Com a graça de Deus chegamos em
2010! De coração, desejo a todos que
tenham um Ano de Muita PAZ, de muito
AMOR, de muitas realizações e, sobretudo,
de muitas bênçãos divinas! Iniciamos o
1º dia do mês de janeiro celebrando o
dia mundial da Paz! Liturgicamente, celebramos o dia de Maria, a Mãe de Deus!
Ela que nos deu Jesus como o grande
presente à humanidade no Natal. Todos
nos desejamos felicidades, ano bom, Paz,
realizações... Porem, cabe aqui uma reflexão: o que nos faz felizes, o que nos realiza?
A grande resposta encontramos em nós
mesmos. Para sermos felizes, só seremos,
à medida que fizermos as pessoas felizes.
Quanto mais a pessoa sai de si e vai em
direção ao próximo para fazer-lhe feliz,
realizado(a), mais perto estará da felicidade. Ela não se encontra fora de nós
e sim dentro do nosso coração. Assim a
infelicidade, a frustração, está dentro de
nós quando nos fechamos ao egoísmo. O
Papa Bento XVI em seu pronunciamento,
no dia 1º de janeiro,assim afirmou: “ Se
queres cultivar a paz, preserva a Criação”.
Sim este deve ser o grande desafio para 2010! Se não fizermos nada ou muito
pouco para defender a Criação que Deus
nos deu, com tanto amor e com muita
abundância, o que será de nós e da humanidade? Segundo a ONU, a escassez
de água já atinge 2 bilhões de pessoas.
Este número pode dobrar em 20 anos.
Há algo que todos nós podemos fazer
para amenizar essa situação. Por exemplo,
que tal poupar água e desligar as luzes
quando não há necessidade, procurando
abrir as janelas para deixar a luz iluminar
as nossas casas? Quem sabe aprendemos
a usar o papel e a tinta de impressão de
forma racional? De que forma usamos o
plástico? Repensemos o tempo que ele
leva para se decompor na natureza. E o
Lixo acumulado, quanto mal faz? Que
tal comermos mais produtos orgânicos?
Enfim, se todos colocarem em prática
ações em favor do ambiente natural, certamente a natureza irá nos agradecer e o
Criador também!

FORMATURAS
N3 e Ensino Fundamental

A

Trabalho Educativo

RELATOS
Crianças, professores e direção levam a mensagem de Natal
da Pequena Casa para os moradores da Vila da Conceição

Como foi o mês de dezembro
na Pequena Casa?
Na solenidade de formatura do Programa de Trabalho Educativo (TE) - oficinas de Arte & Cultura e Informática - 29
educandos receberam o certificado de
conclusão.
O evento ocorreu no dia 21 de dezembro, com a presença da Ir. Pierina
– Diretoria Presidente da Instituição e
de vários colaboradores dos diferentes
setores da Pequena Casa.
De acordo com o coordenador do TE,
Alecson Marcon,“por tratar-se de mais uma
etapa na vida de cada um dos educandos,
a formatura foi muito especial”.
Os professores e a direção da Pequena
Casa parabenizam os formandos e desejam a todos, sucesso!

Doadores
• Adriana Hentschke • Arquiteta Sissa Tomasi
• Augusto Aiquel Vaz Costa • Banco de Alimentos • Câmara de Vereadores • Camila
Chagas • Carrefour Partenon • Cecília Poletto
• Clarisse Lewis • Colégio Anchieta • Colégio
Assunção • Colégio Monteiro Lobato • Confeitaria Laura • Correios • Cristiane • Eliana Lopes
• Eloá Tommaso • Escola Assunção • Fabiana
• Fasc • Felipe Soares Riolfi • Fugast • Fundação
Carolina do Prado • Gerdau • Intituto Eckart
• Ivandro Didonet • Jonira Terezinha • Jose Nilton Morais • Luciana Lopes Madeira • Luciano
Costa Ribeiro • Luiza Monteiro • Lurdes • Maiara • Marcos Paulo • Maria Lucia Magalhães
• Microsoft • Nacional • Nilda • Nina Teresinha
• Ondina San felice • Parks • Procuradores do
Município • Raquel Machado • Resolution
• Simone Chagas • Susan Kleebnk • SESC - Mesa Brasil • Teresinha Pinto • Tribunal de Justiça
do RS • União Beneficente Sras. Monte Líbano
• Unibus, todos os sócios contribuinte

Dezembro é um período muito especial tanto para a Pequena Casa quanto à comunidade
da Vila, que comemora o dia da sua padroeira,
a Nossa Senhora da Conceição. Também é um
mês que se caracteriza por ações que nos preparam para a celebração do Natal.

Procissão de N. Sª da Conceição
Todos os anos a equipe do Serviço de Apoio
Sócio Educativo (Sase) se encarrega de organizar a procissão, que nesse ano iniciou diante
da gruta em honra à N.Sª e se deslocou pelas
ruas do bairro.
No translado, crianças e colaboradores
rezaram e cantaram agradecendo as graças
recebidas, além de pedir bênção às famílias
e a comunidade.
Esperamos que N.Sªda Conceição continue conduzindo o trabalho da Pequena Casa
e iluminando todos os fiéis!

Missão de Natal
Levar uma mensagem de Natal às famílias,
através das crianças, adolescentes e colaboradores, organizados em grupos e distribuídos pelas
regiões do bairro, foi a missão da Pequena Casa,
no dia 22 de dezembro. Foi um momento de
solidariedade e comunhão em torno do espírito
do Natal, quando Deus Menino nasce entre os
seus, com simplicidade e muito amor!

Celebração de Natal
Na quinta-feira, dia 17 de dezembro, toda
a comunidade da Pequena Casa se reuniu em
celebração no Ginásio da Pequena Casa. O
celebrante foi Dom Remídio, bispo da arquidiocese de Porto Alegre. Durante a homilia, uma
equipe de colaboradores da casa representou
a história do nascimento do Menino Jesus.
Além da Celebração de Natal, as crianças da
Escola e do Sase realizaram várias oficinas, finalizando com Presépio Vivo, cantos, danças
e Mostra Natalina.

Viagem do Grupo da Terceira Idade – Esperança
O Grupo de Idosos da Pequena Casa realizou seu passeio de integração para o Município de Igrejinha, no dia 24 de novembro. Lá o grupo
participou do Encontro de Verão da Terceira Idade no Hotel Ecoland.
Na oportunidade a diversão foi garantida com passeios de carroça
e carro de boi. Também não podia faltar o tradicional baile durante
a tarde.

Festejando o Natal...

Grupos da PC encerram
os trabalhos de 2009

Os festejos natalinos marcaram o encerramento das atividades do
ano de três programas da Pequena Casa. No dia 10 de dezembro ocorreu
o encontro final do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), no dia 15, o Construindo
Cidadania preparou sua confraternização e, no dia 16, foi a vez dos Idosos do Grupo Esperança se
despedirem de 2009. Nortearam as festividades o espírito de fraternidade e amor pelo nascimento
de Jesus, como também o de esperança por um Ano Novo cheio de PAZ, Saúde e Amor.
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No dia 18 de dezembro, ocorreram as
formaturas do N3 e da 4ª série da Escola
de Ensino Fundamental. Foram momentos
de muitas emoções e homenagens aos
alunos, professores e familiares.

Entrevista
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D

ar conta da parte burocrática no
setor de Recursos Humanos, além
de buscar melhorias para os colaboradores e condições necessárias
para que cada um execute de forma qualificada o seu trabalho são algumas das
funções do analista de Administração
de Pessoal da Pequena Casa, Guilherme
Vieira Goulart, 27 anos. Porto-alegrense, formado em Administração de Empresas (PUCRS), foi aluno do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva, onde
ocupou o cargo de tenente temporário
até fevereiro de 2009.
Colaborador da Pequena Casa desde
abril de 2009, relata nesta entrevista um
pouco do seu trabalho e o que acredita
ser necessário para que a instituição alcance a excelência no trato com os seus
colaboradores.
Pequena Casa - Quais os princípios
que norteiam o seu trabalho como Analista de Pessoal na Pequena Casa?
Guilherme Vieira Goulart - Procuro seguir os princípios da instituição. Como Analista de Pessoal, destaco
quatro princípios básicos: trabalho em
equipe, transparência nas ações, justiça
e exemplo. O trabalho do Analista da
Pequena Casa está dividido em Departamento Pessoal, que exige principalmente busca do conhecimento técnico
e visão critica dos resultados, e Recursos Humanos, que direciona e qualifica
as atividades humanas para o objetivo
da instituição seja cumprido e a visão
alcançada.
Pequena Casa - Qual é o perfil de
quem está capacitado para trabalhar
na instituição?
Guilherme - A Pequena Casa executa
diferentes atividades e com um público
que, de igual, possui apenas a situação
de vulnerabilidade social. Isso nos traz
um perfil diferente para cada programa executado. Apesar disso, existe uma
competência essencial exigida que se

Devemos auxiliar uns
aos outros para formarmos
uma grande equipe e com
o mesmo objetivo final
de aumentar a qualidade
dos serviços prestados aos
nossos atendidos

Guilherme Vieira Goulart
chama “espírito de servir”, e particularmente, acho que isto é o que realmente
capacita a pessoa a trabalhar na Instituição. Procuramos colaboradores que
não se prendam apenas em sua rotina
diária, mas que almejem uma melhoria
contínua, que enxerguem a instituição
como um todo, que sejam flexíveis nas
dificuldades diárias, que busquem novas
maneiras de beneficiar nossos atendidos, e que tenham prazer em servir o
próximo.
Pequena Casa - O que o seu departamento tem feito para melhorar
a atuação junto aos colaboradores no
ambiente de trabalho e no dia a dia?
Guilherme - Procuramos nos aproximar mais dos outros setores da instituição para atender as suas reais necessidades. Com essa aproximação temos
maior transparência nas ações dando
confiabilidade e credibilidade aos processos executados.
Pequena Casa - Quais os projetos
que colaboram com a qualificação de
quem trabalha na instituição?
Guilherme - Através do prograMA
Gente da Casa foram criados planos de

ações que visam a qualificação dos colaboradores.
As atividades neles descritas oportunizam a capacitação através de palestras,
cursos, dinâmicas, etc. Existem projetos
que vão desde a alfabetização até a capacitação em liderança. Outro projeto
que considero muito interessante, e tem
previsão de ser executado no primeiro
semestre deste ano, é a capacitação em
informática, o qual pretende padronizar o
conhecimento de todos os colaboradores
no pacote Office.
Pequena Casa - Quais as maiores dificuldades encontradas no dia a dia?
Guilherme - A primeira é a adequação das atividades do Departamento
Pessoal para cada órgão conveniado
com nossa instituição, o que impossibilita padronizar as ações para todos
os colaboradores, e exige uma grande flexibilidade interna. A segunda
é não termos contato direto com os
adolescentes aprendizes contratados
nas cidades do interior do estado,
nos impedindo, assim, de realizar o
acompanhamento e dar a assessoria
que gostaríamos para o correto cumprimento das normas. Entretanto, tais
dificuldades vem sendo gradativamente
minimizadas.
Pequena Casa - Que mensagem
você deixa para os colaboradores e a
comunidade que participam do trabalho da instituição?
Guilherme - Não podemos nos contentar com o que já foi alcançado; devemos
olhar para o futuro e buscar ideias novas;
devemos criticar nosso próprio trabalho
e enxergar onde podemos melhorar; devemos auxiliar uns aos outros para assim
formarmos uma grande equipe e com o
mesmo objetivo final de aumentar a qualidade dos serviços prestados aos nossos
atendidos.

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

