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ONG Transmissão da
Cidadania e do Saber

“SOMOS O QUE
FAZEMOS, MAS
SOMOS
PRINCIPALMENTE,
O QUE FAZEMOS
PARA MUDAR”.
(EDUARDO
GALEANO)
CAMPANHA DE PÁSCOA

No dia 17/04, voluntários da Ong realizaram a entrega de doações para 27 idosas do
Lar SEOVE - Sociedade Espírita Obreiros Vida Eterna, no Campeche,
Florianópolis/SC. Receberam kits com doces variados, de acordo com orientação
nutricional, contribuindo para uma Páscoa feliz e humana das idosas internas.
No mesmo dia, uma equipe de voluntários da ONG juntamente com empregados da
Teltec Solutions, realizaram a entrega de cestas e ovos de chocolate, para 60
crianças, moradoras do Quilombo Toca de Santa Cruz, Paulo Lopes/SC. Já no dia
18/04, foram entregues 55 kits de doces para as crianças do Morro da Queimada,
em Florianópolis/SC.
PARTICIPE COMO VOLUNTÁRIO(A)!

OFICINA DE ARTETERAPIA

,

CAMPANHA DE PÁSCOA
2019

Na Regional de Manutenção de
Santa Catarina - RMSC, localizada
em São José, os empregados
doaram doces, no dia 17 de abril, a
90 crianças, além de 54 prestadores
de serviço da Eletrosul.

VOZ AO
VOLUNTARIADO
A Oficina de Arteterapia, na Casa
da Criança, no Morro da
Penitenciária,
Florianópolis/SC,
vem atendendo 40 crianças e
seguirá até Julho/2019.

Os empregados da Regional de
Manutenção Oeste - RMOE
confeccionaram kits com doces
diversos, que foram entregues para
nove crianças acolhidas na Casa
Lar Casulo - Xanxerê/SC.

CILENE LIMA RAMOS
(prestadora de serviços - PRE)
Os empregados da Regional de
Manutenção do Rio Grande do Sul
- RMRS confeccionaram kits com
doces
diversos,
que
foram
entregues, no dia 30 de abril, a 48
alunos do pré e Ensino fundamental
da Escola Municipal Costa do
Ipiranga – Gravataí/RS.

“Ser voluntária e ter a parceria com
a Ong Transmissão da Cidadania e
do Saber é ver a mão de Deus sobre
todos os necessitados”.

“O conhecimento não é
predeterminado pela
hereditariedade; não é
predeterminado nas
coisas que nos rodeiam
- em conhecer as coisas
ao seu redor, o sujeito
sempre acrescenta algo
a elas”.
(Jean Piaget)

CURSO INSTALADOR
ELÉTRICO RESIDENCIAL
– INSTITUTO KAIRÓS

No dia 16/04, foi ministrada
uma aula presencial no Curso
Básico de Instalador Elétrico
Residencial, no Instituto Kairós,
em Biguaçu/SC.
O objetivo desta aula foi
oferecer suporte nas atividades
que estão sendo realizadas na
modalidade a distância, prestar
orientação e oferecer apoio aos
alunos, fazendo com que os
mesmos consigam absorver todo
o conhecimento necessário para
sua formação.
Os voluntários deste Projeto são
Mateus Cruz Lunardi, André
Cúrcio, Danilo Denis Alves,
Fabio Vieira e Evandro Cardoso
da Silva.

“POR NOSSA
POSIÇÃO DE
SUJEITO SEMPRE
SOMOS
RESPONSÁVEIS”
(Jacques Lacan)

DOAÇÕES PARA
BRECHÓ E
BAZAR DA ONG:

Durante todo mês de abril foi
realizada a triagem de roupas,
calçados, acessórios e outros
objetos que a ONG recebe de
doação, esses itens serão destinados
ao Brechó e Bazar que a ONG está
organizando.
O Evento está previsto para o mês
de Junho, na Elase, parceira da
ONG nesta ação.

“A angústia surge do
momento em que o
sujeito está suspenso
entre um tempo em que
ele não sabe mais onde
está, em direção a um
tempo onde ele será
alguma coisa na qual
jamais se poderá
reencontrar”.
(Jacques Lacan)

INFORMAÇÕES:

DÔE ROUPAS, PEÇAS DE
DECORAÇÃO E UTENCÍLIOS
PARA A ONG.
ESSAS
PEÇAS
SÃO
IMPORTANTES PARA A
ORGANIZAÇÃO DE UM
BRECHÓ E BAZAR DA ONG
COM
OBJETIVO
DE
ARRECADAR
RECURSOS
PARA INVESTIR EM NOVOS
PROJETOS/AÇÕES
SOCIAIS.

Para maiores informações e
sugestões entre em contato com o
Ramal 7464.
Email:
cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br
Site :
www.cidadaniaesaber.org.br

