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Tem festa no arraial
A

s festas juninas prestam homenagens aos santos católicos do mês
de junho: Santo Antônio (dia
13), São João (dia 24), São Pedro
e SãoPaulo (dia 29). Trazidas pelos portugueses durante o período colonial, as
celebrações aos santos ocorrem de forma
peculiar nas diferentes regiões do Brasil,
isto é, seguem os seus costumes e as suas
tradições culturais. Mas, em quase todos
os lugares, as festividades são marcadas
por missas, quermesses, apresentações
teatrais,danças e muitas brincadeiras.
Aqui no sul, a festa mais tradicional é
a de São João, e a Pequena Casa já está
preparada para comemorar.

Festa de São João
Faz parte da tradição brasileira festejar o São João ao redor de uma fogueira
que, além de aquecer, serve de cenário
para a dança de quadrilha. Em muitos
locais, os fogos de artif ício e os coloridos
balões enfeitam os céus e complementam
a festa, entretanto, são práticas que exigem cuidados, pois são as maiores causas de internações nos hospitais, nesta
época do ano.
A dança de quadrilha é marcada
por diversas coreografias que permitem a interação dos pares. Pode vir
acompanhada da encenação do “Casamento na Roça”, onde as confusões
divertem a todos. De origem francesa,
‘quadrille’, chegou ao Brasil no período
da Regência e foi sucesso nos salões
brasileiros do século XIX, até cair no
gosto do povo, que modificou o seu
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ritmo e as evoluções. A sanfona, o triângulo, a viola e o violão são alguns
dos instrumentos musicais que acompanham a dança.
Na Pequena Casa, a festa segue as
tradições. E os organizadores informam
que as brincadeiras já estão programadas,
juntamente com as bandeirinhas colori-

das, a pipoca, o bolo de milho e outras
comidas típicas.
Mas o mês de junho é, também, tempo de conhecer a trajetória dos santos
celebrados. Por isso, a Pequena Casa vai
refletir sobre a obra, a vida e as mensagens deixadas por Santo Antonio, São
João, São Pedro e São Paulo.
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Celebração de Fátima

Palavra da Ir. Pierina
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Caros leitores!

O

mês de maio é dedicado a Nossa Senhora de Fátima. A Pequena Casa
da Criança realizou encontros de
oração com as crianças e adolescentes da escola e do SASE. Na capela, os
jovens assistiram um filme sobre a história
das aparições de Fátima às três crianças em
1917, em Portugal, e as suas mensagens.
No dia 13 de maio, dia de Nossa

Senhora de Fátima, ocorreu uma celebração com a participação das crianças,
professores, educadores e colaboradores
da Pequena Casa.
Durante a comemoração, a irmã Pierina ressaltou a importância de rezar para
Nossa Senhora e pedir o fim da violência,
bem como a proteção para comunidade
e a bênção para as famílias.

Doadores
• Antônio Luiz Boucheid • APAE • Aura • Banco de Alimentos • Carmem Silvia Pereira Noroefé
• Cecilia Poletto • Cristiane Baun • Eva Edite Silva • Eva Martins • Fugast • Fundação Carolina do Prado
• Gislaine • Iara Maria Rodrigues dos Reis • Isabel • Joneysa • Lorena Rosa dos Santos • Luiza Monteiro
• Lurdes Ferreira • Maria Conceição Matzenauer • Mesa Brasil • Norma • Otilde Bassos
• Rosa Maria Ferreira • Silvia Heller • Supermecado Cason • Terezinha Pinto • Unibus

Projetos, Construções e Reformas

3268-7900

Neste mês de junho, somos
convidados(as) a refletir sobre o Amor
misericordioso do nosso Deus e Pai,
através da expressão luminosa do
seu Sagrado Coração que tanto nos
amou e por nós deu sua própria vida em Jesus Cristo. Os sentimentos
amorosos de Jesus pela humanidade
se expressam em sua vida pública e
culminam na sua morte na cruz!
Amar significa querer o melhor
para quem amamos e Jesus nos deu
prova disso: amou-nos até o fim! Se
meditarmos no Salmo 23, que é o
Salmo do Bom Pastor, veremos ali
muito claramente expresso o amor
de Jesus, que vai ao encontro dos que
se afastaram do Amor. Ele vai aos que
tem a vida ameaçada, os pobres, os
fracos, os enfermos, os excluídos, as
crianças e as mulheres. São João em
sua Primeira Carta assim nos descreve: “Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo
aquele que ama, nasceu de Deus e
conhece a Deus. Quem não ama,
não conhece a Deus, porque Deus
é amor. Nisto se tornou visível o amor
de Deus entre nós.” (1Jo. 4, 7ss).
O Amor de Jesus não exclui ninguém. E quem não acolhe, não recebe esse amor, por si mesmo se exclui,
se afasta do amor de Deus, se torna
desgarrado do rebanho de Deus. Eis
o grande desafio que a humanidade deve enfrentar nos tempos atuais: viver o amor não só na teoria, na
palavra dita e não assumida. Viver o
Amor é comprometer-se com Jesus
sendo fiéis à sua Palavra. Assim nos
testemunharam os santos que festejamos nesse mês: Santo Antônio,
São João, São Pedro e São Paulo e
tantos outros. Eles se santificaram, de
modo especial, por terem vivenciado
o mandamento do amor a Deus e
ao próximo: “Amai-vos uns aos outros
como Eu vos amei”.

Idosos recebem
sacolas ecológicas

Faz e acontece
Esta nova seção traz algumas das atividades institucionais
mais recentes e mostra que a Pequena Casa faz e acontece!
Pequena Casa adquire
material esportivo

Pequena Casa e IPA:
uma parceria de futuros
Dia do Desafio

No dia 26/05, a Pequena Casa da
Criança se reuniu com o Pró-reitor
e a Coordenadora de Extensão e de
Ação Comunitária do Centro Universitário Metodista do IPA. Os professores Edgar Zanini Timm e Vera Elaine
Marques Maciel receberam a nossa
presidente, Irmã Pierina Lorenzoni,
e nosso diretor de Captação de Recursos, Leonardo Passuelo, para uma
conversa.
A iniciativa da Pequena Casa era
agradecer ao Curso de Jornalismo do
IPA, através da Agência Experimental
de Jornalismo (AJor), ao trabalho de
diagramação do nosso informativo,
supervisionado pela professora Lisete Ghiggi e com colaboração do responsável pelo projeto gráfico, Carlos
Tiburski.
Durante a reunião, apresentamos nosso vídeo institucional e nos
colocamos à disposição para firmar
parcerias. O professor Edgar Timm
reconheceu a Pequena Casa como
uma instituição engajada e colocou
o IPA à disposição para ajudar. “Podemos somar esforços para auxiliar
quem precisa”, comentou.
Ficou acertado que uma comissão do IPA fará uma visita à Pequena
Casa para conhecer nossas sedes e,
depois, formalizar um acordo entre as
instituições. Vamos aguardar a visita
e recebê-los de braços abertos para
que esta parceria renda bons frutos
para a comunidade, para o IPA e para
a Pequena Casa.

No dia 26 de maio, em todo o mundo,
ocorreu o “Dia do Desafio”. A proposta é
de incentivar a prática de atividades f ísicas e inibir o sedentarismo. No estado, a
coordenação do projeto é do SESC-RS,
que orientou a prática de alguma atividade por, no mínino 15 minutos. Diversos
municípios gaúchos participaram com
maratonas, jogos e outras ações coletivas. Em dois horários (manhã e tarde), a
Pequena Casa realizou uma caminhada
na comunidade. Antes de sair: alongamento e, durante o trajeto, alguns exercícios leves. Se envolveram nesta atividade alunos, professores, colaboradores
e comunidade em geral. O grupo de idosos recebeu uma palestra sobre postura
e realizaram uma ginástica laboral. No
total, 560 pessoas participaram do Dia do
Desafio na Pequena Casa da Criança.

Graças a um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Educação (SMED),
a Pequena Casa da Criança conseguiu
adquirir diversos materiais esportivos
para que as crianças e jovens atendidos
possam praticar as atividades f ísicas e
lúdicas. Bolas de vôlei e futebol, colchonetes, cones e outros artigos esportivos
novos estão sendo utilizados pela criançada. Agradecemos!

Serviço Social e a Educação
como Direito Social
Para acompanhar as famílias de alunos que estão vinculados ao Programa
Bolsa Família, cuja frequência escolar
não ocorre de forma regular, a Pequena
Casa dispõe de um programa especial.
Trata-se do ‘Serviço Social e a Educação
como Direito Social’, que visa estimular a
participação dos pais e familiares junto
à escola, bem como orientar o retorno
das crianças às aulas.
O trabalho integra o estágio da acadêmica Carolina Gomes Fraga, do curso de
Serviço Social da PUCRS. As atividades são
supervisionadas pela assistente social, Cândida Kirst Bergmann, da Pequena Casa.

Pequena Casa realiza auditoria dos 6S
Você lembra do ‘Dia D’ que ocorreu
na Pequena Casa? Pois, então, é hora de
verificar se todos os colaboradores estão
mantendo os seus hábitos ou incluindo
novas melhorias no seu dia-a-dia, conforme as diretrizes dos 6S. A Auditoria, como
é chamada esta etapa, trata de verificar a
prática do sistema, para ver se os setores
seguem mantendo a organização constatada no dia D.
Nessa primeira auditoria, foram avaliados apenas os cinco primeiros sensos: Utilização, Ordenação, Limpeza, Saúde e Economia e Combate ao Desperdício. O sexto
senso, a autodisciplina, será avaliado na
próxima auditoria. Esta avaliação realizada
recentemente foi pré-agendada e os colaboradores ficaram sabendo o dia e horário que
receberiam os auditores em seus setores.

A próxima visita será surpresa, e por isso é
importante adotar as dicas e sugestões dos
auditores para termos uma boa avaliação
quanto à autodisciplina.
“A Pequena Casa está em aprendizagem.
Muitos colaboradores estão bem envolvidos no Projeto e alguns no caminho. Para
que a nossa instituição tenha qualidade de
trabalho e mantenha o bom atendimento
é necessário que a nossa estrutura e o ambiente estejam em boas condições de conservação”, saliente Adriana Santos, assistente
de Qualidade da Pequena Casa e integrante
do Comitê PGQP.

Tem mais!

Estas e outras notícias você encontra:

www.pequenacasa.org.br
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No dia 12 de maio, durante o encontro
do Grupo de Idosos Esperança, os participantes receberam sacolas de pano, fabricadas artesanalmente. O objetivo é incentivar
o engajamento em ações ecologicamente corretas, preservando o meio ambiente
através da não utilização de sacolas plásticas e também levando consigo a Pequena
Casa da Criança como espaço de inserção
social e ação ecológica.

Entrevista
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O

músico Maurício Machado está
há um ano e meio na Pequena Casa. Cursa Licenciatura em Música
no IPA, com previsão de formatura para o final do ano. Vamos conhecer um pouco do seu trabalho e de suas
motivações.
Pequena Casa - Como são as principais atividades desenvolvidas?
Maurício - Sou agente educador do
SASE, na área da música. A Pequena Casa
me permite desenvolver música de uma
forma geral, seja na teoria, na prática de
instrumentos e na prática pedagógica,
além de usá-la para despertar a cidadania. Fazemos muitos ensaios e apresentações com os educandos dentro e fora
da instituição.
Pequena Casa - O que você mais
gosta de fazer aqui?
Maurício - Eu gosto muito de estar
em contato com nossos educandos e saber que estou participando do processo
de formação de cada um. É muito legal
ver o empenho de muitos para aprender
e praticar um instrumento.
Pequena Casa - Por que você escolheu a música?
Maurício - Amo a música e não
tenho dúvida que é um dom de Deus.

Creio que o rendimento de um profissional, independente da área de atuação,
só é satisfatório, tanto para ele quanto
a quem presta serviços, quando desempenha suas funções com prazer e convicção. É isso que procuro fazer. Dar o
melhor naquilo que faço. Infelizmente
muitas pessoas estão insatisfeitas com
suas práticas profissionais e preocupadas somente com o que vão receber em
troca. Isso não traz felicidade. Eu estou

feliz com o que faço e por estar aqui.
Pequena Casa - Você espera que
algum aluno siga a carreira musical?
Maurício - Apesar de não ser uma
prioridade, espero que sim. Temos talentos na Pequena Casa com qualidades
musicais destacadas. Mas, o objetivo
principal é possibilitar que, através da
música, o aluno conheça o seu potencial, cultive o respeito entre os colegas e
aprenda trabalhar em equipe.

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

