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PRINCIPAIS DESTAQUES:

PROJETO EFICIENTES

"AS PESSOAS PODEM NÃO LEMBRAR
EXATAMENTE O QUE VOCÊ FEZ, OU O QUE
VOCÊ DISSE, MAS ELAS SEMPRE
LEMBRARÃO COMO VOCÊ AS FEZ SENTIR."

MAYA ANGELOU

Mudança de Planos
Entramos no mês de Março de 2020 cheios
de expectativas. Realizamos a Assembleia
Anual da ONG, com o objetivo principal de
atualizar o estatuto, viabilizando assim, a
participação dos empregados da CGTE. Na
Assembleia também aproveitamos para
fazer a prestação de contas da ONG e falar
sobre os projetos
em andamento.
Ainda em março, todos os voluntários e
diretores estavam muito motivados e
empenhados com os preparativos para o
início do Projeto Eficientes com os jovens
autistas na área de TI. Projeto esse,
inovador em Florianópolis/SC. Entretanto,
fomos pegos de surpresa com a Pandemia e
foi necessário o adiamento de alguns dos
projetos. CONTINUA...
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR

Entrega dos materiais ao alunos,
reunião com a equipe, preparação para
o início e adiamento devido a
pandemia.
- p. 3

PROGRAMA VOA DA
AMBEV
A ONG Transmissão da Cidadania e do
Saber continua no programa. p. 5

CURSO INSTALADOR
ELÉTRICO
Início de nova turma e aulas online.
p. 4

AUXÍLIO EM ÉPOCA
DE PANDEMIA
A ONG realizou várias ajudas
emergenciais. Entre elas foram
atendidas
comunidades
em
vulnerabilidade social e também
comunidades indígenas. - p. 6 à 11

ASSEMBLEIA ANUAL
DA ONG
Alteração do estatuto, prestação de
contas e relatório das ações e projetos
passados e em andamento - p. 11
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CONTINUAÇÃO...
Diante do cenário atual, em abril nos unimos em
algumas frentes com intuito de ajudar os mais
vulneráveis neste momento de isolamento social. Foi
um mês de forte atuação da ONG. Atendemos diversas
famílias levando alento e doando pouquinho de nós a
quem tanto precisa neste momento.
Destacamos o orgulho de fazer parte dessa associação
de empregados da CGT Eletrosul, que há 19 anos
mantém viva uma organização que traz em sua
essência o fortalecimento da cidadania através da
mobilização voluntária.
Nosso agradecimento a todos os associados que
mantém viva essa história e o nosso convite aos
empregados que ainda não fazem parte, estarem
juntos contribuindo com uma sociedade melhor!
Gestão ONG 2018-2020
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PREPARAÇÃO DE JOVENS COM TEA (TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA) NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO.
No dia 13 de março de 2020, foi realizada a entrega de materiais para o curso que se iniciaria
no dia 16 de março. Contudo, necessitou ser adiado devido à pandemia.
Todas essas ações abaixo do Projeto já haviam sido realizadas:
1) Elaboração e divulgação do Edital de Seleção dos Jovens com TEA para participação no
Projeto Eficientes – primeira quinzena de janeiro de 2020;
2) Divulgação do Edital no site da ONG e em redes sociais;
3) Período de inscrições dos jovens: 22/01/2020 a 01/03/2020;
4) Contratação dos profissionais para realização do Projeto (Micro empreendedor
individual) – no momento contrato suspenso;
5) Foram realizadas 18 inscrições no site da ONG
6) Na etapa de entrevistas com os jovens e familiares –12 candidatos compareceram
presencialmente na ONG para realização da etapa das entrevistas.
As entrevistas e avaliações foram realizadas por dois profissionais: Professora Suely Araripe
e a psicopedagoga Nicole Bertinatti conforme critérios que constam no Edital.
7) O resultado do processo de seleção foi divulgado no dia 10/03/2020, sendo selecionados
10 participantes para o Projeto.
8) Organização do Evento de Abertura: 16/03/2020 (cancelado sem previsão de nova data).
9) Entrega do material – 13/03/2020 na sede da Toque Humanizando Vidas – 08
participantes receberam o material.
10) Reunião com equipe de preparação para início do Projeto – 09/03/2020.
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CURSO DE INSTALADOR ELÉTRICO RESIDENCIAL

O curso de Instalador foi iniciado no dia 07/03/2020, com a
presença do voluntário Mateus Cruz Lunardi (DES) e André
Curcio (DOS) e dos 15 inscritos. Foi uma aula introdutória
referente a apresentação do curso e metodologia e seus
principais tópicos.
O curso é dividido em 20 aulas teóricas e em torno de 4 aulas
práticas, uma aula sobre segurança do trabalho e uma prova
teórica.
Devido a pandemia não foi possível realizar as aulas práticas,
sendo que já foram dadas 10 aulas teóricas até o momento via
web.
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PROGRAMA VOA DA AMBEV
Como já foi informado em boletins anteriores, a ONG Transmissão da
Cidadania e do Saber foi selecionada para o PROGRAMA VOA 2020 da
Ambev, juntamente com outras organizações. Assim, em Março e Abril
participamos de mentorias com os funcionários da AmBev que
compartilharam ferramentas de gestão. Trabalhamos numa ferramenta
chamada Canvas a temática da ampliação da captação de recursos e
estamos trabalhando um plano de ação para ser implementado a partir
de maio de 2020.
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CAMPANHA SOLIDÁRIA
Com objetivo de atender as famílias em situação de
vulnerabilidade social devido a situação da pandemia pelo
coronavírus, e necessidade de manutenção do isolamento social, a
ONG Transmissão da Cidadania e do Saber tem buscado
desenvolver diversas ações desde o início do mês de Abril de 2020.
Foram distribuídos Produtos de higiene e limpeza na grande
Florianópolis/SC, nas seguintes comunidades:
- Comunidade Vila Esperança com 92 famílias;
- Monte Serrat no Projeto Escrava Anastácia: doação de 200 kits
de higiene pessoal aos 300 Moradores em Situação de Rua
organizado pelo Pe Vilson Groh;
- Nova Esperança com mais de 300 famílias no Brejaru e
Frei Damião;
- Doação de produtos de limpeza (água sanitária e detergente) na
Comunidade Contestado com mais de 120 famílias;
- Comunidade Fabiano de Cristo com 42 famílias e 9 famílias do
entorno;
- Comunidade Mestre Moa com 23 famílias;
- Comunidade Beira Rio;
- Aldeia Indígena Tekoa Vy'a em Major Gercino/SC para 50
famílias.
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CONTINUAÇÃO CAMPANHA
SOLIDÁRIA
O Instituto Vilson Groh – IVG no dia
14/04/2020 recebeu materiais de limpeza
(embalagens de 2 litros – 137 unidades de
Águas
Sanitárias;
147
unidades
Desinfetantes e 217 unidades de
Detergentes) para distribuição às famílias
atendidas pelos projetos sociais.

No dia 10/04/2020 foram entregues cestas
básicas para 50 famílias do Bairro Pantanal.
A ação contou com o apoio da Associação Clube
Corinthians do Pantanal.
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CONTINUAÇÃO CAMPANHA
SOLIDÁRIA
No dia 22/04/2020 foram entregues 25 cestas básicas, livros e
máscaras para famílias de estudantes da Escola Municipal
Beatriz de Souza Brito, no Pantanal, Florianópolis/SC.
"EM NOME DE TODAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS COM AS CESTAS BÁSICAS AGRADEÇO ESSA
PARCERIA ENCABEÇADA PELA ONG ENVOLVENDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA
ELETROSUL, ESSE MOMENTO DE DOAÇÃO QUE VAI ALÉM DA QUESTÃO MATERIAL. O QUE
PARA NÓS PARECE POUCO, PARA MUITOS É O QUE TERÃO PARA SE ALIMENTAREM E AOS
SEUS FILHOS.
A SATISFAÇÃO NOS OLHOS DE CADA UM QUE RECEBEU A CESTA E CERTEZA QUE POR ALGUM
TEMPO TERÃO O QUE COMER É UM AFAGO PARA ALMA, NOS TRANSPORTA PARA UM LUGAR
SEM IGUAL.
OBRIGADA POR DOAREM E SE DOAREM NESSE MOMENTO TÃO DELICADO.”
CAMILA PORCIUNCULA (DIRETORA DA ESCOLA)
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MAIS DA CAMPANHA
SOLIDÁRIA
No dia 26/04/2020 foram entregues 66 cestas básicas (mais
de 750 kg de alimentos) e máscaras para famílias das aldeias
indígenas TeKoa Porã em Biguaçu/SC e Tekoa Vy'a em Major
Gercino/SC.
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VALORES CAMPANHA
SOLIDÁRIA
Valor investido até o momento foi de R$ 21.083,80
provenientes da contribuição mensal dos(as) associados(as) e
contribuições voluntárias dos(as) empregados(as) da CGT
Eletrosul, aposentados(as) e amigos(as) da ONG.
As notas fiscais de prestação de contas estão no Site:
www.cidadaniaesaber.org.br na aba “Ações Solidárias 2020”
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ASSEMBLEIA ANUAL DA ONG
No dia 12 de março de 2020 realizamos a Assembleia Geral da ONG, prevista em estatuto e teve como
pauta: alteração estatutária, ações desenvolvidas durante o ano de 2019, prestação de contas e
apresentação das ações planejadas para o ano de 2020.
No que se refere a alteração estatutária, a proposta apresentada pelos membros da Diretoria da ONG
foi a atualização do nome “Eletrosul” para “CGT Eletrosul”, com objetivo de ampliar a participação
dos associados, sendo compostas pelos empregados da atual CGT Eletrosul, após processo de
incorporação com a CGTE. Em processo de votação, por unanimidade todos os presentes associados
concordaram com essa alteração e atualização.
O segundo ponto de pauta da assembleia foi prestar conta das ações realizadas no ano de 2019, tais
como: Projeto Arteterapia para crianças e adolescentes em parceria com a Casa da Criança do Morro
da Penitenciária, em Florianópolis/SC, oferecidas no contraturno escolar; Projeto Curso Básico de
Instalador Eletricista Residencial, totalmente ministrado por empregados voluntários da CGT
Eletrosul, em parceria com Instituto Kairós, em Biguaçú/SC; Projeto Estante Mágica – auxiliando 103
crianças a publicarem o primeiro livro, em parceria com a Escola Municipal Beatriz de Souza Brito no
Pantanal, Florianópolis/SC; Projeto Sprint – preparação de 25 jovens para o mercado de trabalho e
inspirando-as para projetos de vida, em parceria com o Centro Cultural Escrava Anastácia e
Eletrosul com a participação das jovens aprendizes; Oficina de Origami em apoio ao Movimento “Pela
paz pela vida, Hiroshima nunca mais” associação japonesa; além de diversas campanhas e doações,
entre outras ações. Ressaltou-se que todas as ações estão registradas nos boletins informativos e
constam no site da ONG: www.cidadaniaesaber.org.br
Em relação à prestação de contas, foi realizada a leitura do parecer do conselho fiscal favorável a
todas as demonstrações contábeis e patrimoniais da ONG, que conta com serviços de uma assessoria
contábil contratada e todos os balancetes também constam no site da ONG, na aba transparência.
Também foi apresentado o Relatório Anual 2018-2019 do balanço patrimonial cujo demonstrativo
encontra-se anexo e da mesma forma, encontra-se disponível no referido site da ONG. A ONG conta
atualmente com 350 associados, com uma arrecadação mensal de aproximadamente R$ 5.700,00,
descontados em folha de pagamento. O saldo atual da ONG que consta em poupança é de R$
21.263,39. Além desse valor a ONG conta com R$ 20.000,00 reservados ao Projeto Eficientes – curso
para jovens com Transtorno do Espectro Autista - TEA na área de tecnologia da informação que será
desenvolvido em parceria com ACIF – Associação Comercial e Industrial de Florianópolis e
ONDREPSB, cujo projeto da ONG foi selecionado em edital de apoio a projetos sociais.
Ressaltou-se que até meados de 2019, a ONG contava com uma profissional contratada, mas decidiuse pela rescisão contratual devido as dificuldades financeiras e a constante perda de associados,
reflexo dos planos de incentivo aos desligamentos da Empresa. A decisão foi tomada para que a
saúde financeira da associação fosse mantida. Assim, todo o trabalho de coordenação das ações
passou a ser feita de forma voluntária, pelos membros da Diretoria e com suporte de alguns
voluntários.
Para 2020, a ONG priorizou dois projetos: 1) Projeto Eficientes – formação em TI para jovens com
TEA e 2) Projeto Instalador Elétrico Residencial, além das campanhas tradicionalmente realizadas.
Ainda, a ONG foi selecionada para participação do Programa VOA da Ambev, cujo programa tem
objetivo oferecer mentoria e capacitação em gestão para ONGs.
Ao final da Assembleia, buscou-se sensibilizar os presentes para o apoio de voluntários no sentido de
auxiliar na execução dos trabalhos da ONG. Ainda, lembrou-se do processo de eleição da nova gestão
da ONG que ocorrerá em Outubro de 2020 e da importância de ser dado prosseguimento as
atividades da ONG e continuidade a uma história de 19 anos de existência.
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SAIBA COMO DOAR PARTE DO SEU IRPF
PASSO A PASSO:

No programa do IRPF, preencha a sua declaração no modelo
completo;
Confira o valor do seu imposto devido;
Selecione a opção "Doações Diretamente na Declaração";
Clique no botão "Novo" e escolha o fundo (nacional, estadual ou
municipal);
Informe o valor a ser doado, limitado a 3% do seu imposto
devido;
Será gerado um Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf);
Pague o Darf até 30 de junho.
Para saber mais sobre os projetos existentes em Florian´ópolis
acesse:

http://www.redeivg.org.br/maos-que-doam-nao-ficamvazias/
REDAÇÃO
CRISTIANE SPRICIGO
FERNANDA G. BAGATOLI

ESTAMOS NO INSTAGRAM!
As principais atividades da ONG Cidadania e
Saber agora estarão registradas também no
Instagram. Dessa forma, além de informar
nossos seguidores de maneira mais ágil, teremos
um novo canal de comunicação com quem se
interessa pelas nossas atividades ou quer se
juntar a nós. Siga-nos, virtualmente e na vida
real. Vai valer a pena!
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INFORMAÇÕES:
PARA MAIORES INFORMAÇÕES E SUGESTÕES
ENTRE EM CONTATO COM O RAMAL 7464.

EMAIL
CIDADANIAESABER@CGTELETROSUL.GOV.BR
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