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O que é Campanha
da Fraternidade?

É a maior campanha da solidariedade do mundo cristão. O percurso
da Quaresma - período de quarenta
40 dias que antecede o Domingo
de Páscoa - é acompanhado pela
realização da Campanha da Fraternidade, desde o ano de 1963. Cada
ano é considerado um tema urgente
e necessário. Este ano o tema escolhido foi: ‘Fraternidade e a Vida no
Planeta’, com o lema: ‘A Criação geme em dores de parto’ (Rm8, 22). A
Proposta é que todas as pessoas de
boa vontade olhem para a natureza
e percebam como as mãos humanas
estão contribuindo para o fenômeno do aquecimento global e para as
mudanças climáticas que ameaçam
a vida em geral.
A Campanha da Fraternidade
quer despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, ao
comprometer os cristãos na busca
do bem comum, que consiste em
educar para a vida em fraternidade,
a partir da justiça e do amor; exigência
central do Evangelho. Renovar a consciência da responsabilidade de todos
na promoção humana, em vista de
uma sociedade justa e solidária.
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Volta às aulas

Aula de Educação Física, no pátio da Pequena Casa

A

Escola Pequena Casa da Criança,
situada no Bairro Partenon, em
Porto Alegre, começou as aulas no
dia 21 de fevereiro. Atualmente integram o seu espaço cerca de 350 alunos
e 16 educadores, do maternal até a quinta
série do Ensino Fundamental.
A novidade neste ano letivo está na
turma do Maternal, onde ficam os alunos
com menos de três anos. Os pequenos
estão indo à Escola, inicialmente, no período das 8 às 10 da manhã, para adaptação. Das 10 até meio-dia, os profissionais
recebem os pais para entrevistas, com o
objetivo de conhecer mais detalhes sobre
os filhos. Assim, as professoras ficam sabendo se a criança tem alguma restrição

Alunos em sala de aula
alimentar ou alergias e podem dar uma
atenção melhor a cada uma delas.
Na Escola da Pequena Casa, os alunos recebem alimentação, aulas de Educação Física e estudam as matérias que
integram o currículo de para cada ano
do Ensino Fundamental. Com cinco
anos de atuação como professora na
Escola, a professora do Nível I, Samuara Vieira, conta que os alunos estão
se adaptando bem com a nova direção
e também com as mudanças que cada série impõe. E quando questionada
sobre as expectativas para o novo ano
letivo, a professora ressalta: “Temos
que ter confiança para desempenhar
um bom trabalho”.
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É

com grande satisfação que a Pequena Casa da Criança registra
o recebimento da honrosa manifestação do nosso parceiro no
projeto Funcriança e gerente de Responsabilidade Social do Grupo Gerdau,
Clódis Xavier.
“A Pequena Casa da Criança é exemplo
de projeto transparente e de credibilidade,
onde ações em conjunto com parceiros
proporcionam qualidade no atendimento
à comunidade. Nós do Instituto Gerdau
nos sentimos honrados em participar
desta parceria, somando esforços nesta
luta constante no dia-a-dia da casa, os
R$ 262 mil destinados para Pequena Casa
da Criança via Conselho dos Direitos da
Criança e Adolescente de Porto Alegre é
um ótimo exemplo de parceria.
Como executivo responsável pelo

projeto do Funcriança no Brasil, quero
registrar meus parabéns a esta equipe
maravilhosa, pelos desafios diários na
manutenção da casa e da causa abraçado há muitos anos.
Um forte abraço Ir. Pierina, sem a sua
liderança, seria impossível tocar a frente o
sonho das suas antigas companheiras de
congregação”.
Clódis Xavier
Gerente Responsabilidade
Social – Instituto Gerdau

Quero doar!
Através do site do FUNCRIANÇA, você
pode ajudar a Pequena Casa e terá a certeza
de que a sua doação vai parar nas mãos
de quem realmente precisa. Acesse:
www.funcriancapoa.procempa.com.br/
funcriancapoa/. Faça sua doação!
Siga a Pequena Casa!
www.twitter.com/pequenacasa

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, na Unidade Petrópolis,
aluga salão de festas para eventos

Palavra da Ir. Pierina

Caros leitores!
As estações do tempo mudam quatro vezes ao ano, proporcional ao bem da
natureza e da vida humana! Deus criou
o mundo com sabedoria e concedeu ao
ser humano uma predileção especial, ao
torná-lo superior a todas as suas criações;
o fez à “sua imagem e semelhança” (Gn
1,26). Logo passará o verão e teremos o
outono. E assim sucessivamente acontecem todos os anos. Mas nenhuma estação do ano se repete igual às anteriores,
pois é sempre um tempo novo!
Assim, recordamos nossa vida: A cada ano, novas esperanças, novos sonhos...
Aspiramos e queremos melhor qualidade
de vida para nós e para o planeta Terra onde vivemos. Esse é o alerta da Campanha
da Fraternidade desse ano: Precisamos
salvar o nosso planeta. Lembremo-nos:
Deus perdoa sempre nossas faltas, o ser
humano perdoa às vezes, a natureza não
perdoa nunca! Basta observar os últimos
acontecimentos cósmicos. Ninguém segura a força da criação que geme em dores de parto (Rm8, 22).
Em 08 de março, comemoramos o
Dia Internacional da Mulher. A mulher é
semelhante a Terra: é mãe, gera a vida,
defende a vida. Esse ano, milhares de mulheres conscientes do Brasil e do mundo
denunciaram os efeitos negativos de produtos com agrotóxicos, que destroem a
vida humana e da natureza. São mulheres
corajosas que pensam grande. Pensam
na vida plena para todos e a defendem!
A Quaresma nos chama à conversão. Jesus deu a vida para que todos
tenham vida em abundância (Jo. 10,10).
Escutemos os gritos de socorro das vidas
ameaçadas e nos apressemos em socorrê-las, antes que seja tarde demais... Que
o Espírito Santo nos conduza e nos transforme. Que nossos corações de pedra se
transformem em corações de carne. Isto
é, mais humanos e mais divinos. É isto que
o mundo espera de nós!

Crianças se divertem no

Porto Alegre comemora

Foto: Ricardo Frantz

239 anos Desfile de Carnaval


No dia 26 de março, Porto Alegre
comemorou 239 anos. Em todo esse
tempo de existência, a nossa cidade
enfrenta muitos desafios, entre eles
a pobreza, a poluição e a falta de tratamento do esgoto. Mas, a Capital,
que hoje abriga mais de 1,4 milhões
de habitantes, tem também um lado muito bom. Ostenta mais de 80
prêmios e títulos que fazem da nossa cidade uma das melhores capitais
brasileiras para morar, estudar, trabalhar e se divertir.
A Pequena Casa da Criança dedica
quase 55 anos da sua existência ajudando a melhorar a cidade. Não só no
aspecto físico, mas também no educacional e ambiental. Como já diz a frase:
“Nesta Pequena Casa se formam grandes cidadãos”, cidadãos desta cidade
maravilhosa! Parabéns Porto Alegre!

Dia da Mulher

A

primeira sexta-feira de março foi
especial para quem gosta de carnaval na Vila da Conceição. E a
Pequena Casa não poderia deixar
de marcar presença nesta festa genuinamente brasileira. Por isso com a ajuda do
Serviço de Apoio Socioeducativo (Sase),
juntamente com a Escola e o Trabalho
Educativo, integrantes da Pequena Casa

saíram às ruas da Vila, em Porto Alegre,
pintados e com fantasias coloridas.
O Desfile de Carnaval acontece todos
os anos, mas neste, em especial, contou
com a participação de crianças da Fundação de Educação Social e Comunitária
(Cesmapa), do bairro Lomba do Pinheiro.
Os pais dos alunos e a comunidade foram
convidados e também desfilaram.

Doadores
• Papelaria Phenix • Paula Defaveri da Scalinatta • Eduardo • Camila e Laura Kunz • Jane • FEDEX • Silvia
• Mari Carla Da Rocha • T&T Engenheiros Associados • Silvia Heller • Flavio • Afrânio Marques Corrêa

Abertura da Campanha da Fraternidade 2011
No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher.
Todas as mulheres da Pequena Casa
foram homenageadas com uma mensagem e um bombom. Este dia tão
especial marca a luta pela igualdade, independência e respeito que as
mulheres vêm conquistando ao longo
da história.
Mulheres batalhadoras, mulher
mãe, filha, esposa, irmã, amiga...
Simplesmente MULHER! Parabéns
pelo seu dia!

N

o dia 11 de março, a Pequena Casa
da Criança celebrou a abertura
da Campanha da Fraternidade
2011 e o início da Quaresma. O
setor da Espiritualidade e o Projeto Vida
irão participar da Campanha com várias
ações durante todo o ano.
Foi no pátio da escola que a Pequena
Casa fez a abertura da Campanha da
Fraternidade com os alunos da manhã
e da tarde. A presidente da Instituição, Irmã Pierina falou a todos sobre
a importância de cuidarmos do meio
ambiente.
Os alunos e colaboradores fizeram

Crianças mostram como ajudar o planeta
uma encenação mostrando tudo o que
prejudica o nosso planeta Terra e o que
pode ser feito para melhorá-lo.
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Abertura da Avenida Borges de Medeiros

Entrevista


IInformativo da pequena casa da criança | março - edição 83 | 2011 | www.pequena casa.org.br

Júlio da Silva

“A Pequena Casa é uma lição de vida”

P

restativo e sempre bem-humorado, o auxiliar administrativo Júlio da
Silva, 23 anos, trabalha na Unidade
do Partenon há quase dois anos. Ele
nos relata um pouco da sua trajetória,
bem como a sua experiência ao atuar na
Pequena Casa da Criança.
Pequena Casa da Criança - Onde
você já trabalhou?
Júlio da Silva - Antes de vir para a Pequena Casa trabalhei em uma loja de calçados como vendedor e já trabalhei também
como garçom em um restaurante.
Pequena Casa - Você é formado?
Júlio - Sim, me formei em Técnico
Administrativo nas Faculdades QI, em
outubro de 2010.
Pequena Casa - Como você conheceu a Pequena Casa?
Júlio - Eu fazia um curso técnico na
área da Administração, quando surgiu
esta oportunidade de vir trabalhar na minha área. Conheci a PCC através de uma
agência de Recursos Humanos, entrei no
site para ver como era o trabalho e decidi
aceitar a proposta de trabalhar aqui.

Pequena Casa - Você gosta de trabalhar na Pequena Casa?
Júlio - Antes de vir, nunca tinha
me imaginado trabalhando no 3º setor.
Acho que é alheio ao que se imagina
em qualquer curso. Tinha curiosidade,
expectativas e vim com coragem para
experimentar. Hoje vejo muito dinamismo. Os auxiliares aqui têm uma visão
holística de tudo e a oportunidade de
conhecer a Pequena Casa na sua totalidade, pois tudo passa pelo meu setor.
Participamos de todos os eventos e não
tem uma pessoa que não nos conheça;
é um setor onde temos muita troca de
experiências.

Pequena Casa - O que você acha do
trabalho que a Instituição realiza?
Júlio - A causa é muito nobre. A Pequena Casa é uma lição de vida. Nos deparamos com outras realidades. Eu vim
de família humilde, mas não conhecia
este lado, esta linha de necessidade, vulnerabilidade e todos os problemas que
tem aqui. Antes de estar aqui dentro julgamos que esta é uma realidade distante,
mas não é.
Pequena Casa - O que você gosta
de fazer nos momentos de lazer?
Júlio - Gosto de ir ao cinema, parques
e sair à noite em barzinhos com amigos.

Projetos, Construções e Reformas

3268-7900

