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"AOS 6 ANOS, AS CRIANÇAS JÁ COMEÇAM A ESCOLHER AS PROFISSÕES DE ACORDO COM O
GÊNERO E, AOS 13, MUITAS ÁREAS JÁ SÃO DESCARTADAS COM BASE EM ESTEREÓTIPOS.
QUEREMOS MUDAR ISSO.
O LUGAR DE QUALQUER MENINA (E MULHER) É ONDE ELA QUISER."
CORINNE GIELY-ELOI, REPRESENTANTE DA ONG INSPIRING GIRLS NO BRASIL

Curso sprint
No mês de agosto realizamos 8 encontros on-line do curso Sprint com
jovens aprendizes da CGTEletrosul e do Centro Cultural Escrava
Anastácia. O curso foi desenvolvido em parceria com a ONG Inspiring
Girls. O objetivo foi preparar meninas para o mercado de trabalho e
para a vida, através de práticas dinâmicas e fortalecimento de redes de
sororidade.
Abaixo estão alguns depoimentos das participantes:

O que você aprendeu de marcante durante o curso Sprint?
-Ter voz ativa e saber escutar também.
-Umas das coisas mais marcantes aprendidas no curso Sprint foi a
capacidade de dizer "não" e a prática da comunicação não violenta.
-Assertividade. Também aprendi a compor minha rede de apoio, além da
aula importantíssima sobre valores – essa me fez reconhecer que muitas
das vezes minhas irritações não são ocasionadas por outras pessoas, mas
sim, por mim mesma. Também compreendi como mediar meu tempo e
objetivos.
-Acho que tudo foi marcante e que levarei para toda a vida. Mas acho que o
fato de ter mais visibilidade, minha imagem e os depoimentos das
mulheres inspiradoras foi algo que marcou bastante.
Saiba mais sobre esta ONG em: www.inspiring-girls.com.br
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR
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CAMPANHA SOLIDÁRIA EM JULHO, AGOSTO
E SETEMBRO
Nesses meses atendemos da seguinte forma:
- Famílias cadastradas em Creche no bairro Pantanal:
Foram doadas 50 cestas básicas, totalizando R$ 2.325,00.
- Programa Mãos que Alimentam e Partilham (MAP):
Produtos de higiene e limpeza, totalizando R$ 420,00.
- SESAI – Aldeia Feliz Major Gercíno/SC e duas famílias indicadas por
associados:
52 cestas/alimentos/produtos higiene e limpeza, totalizando R$ 3.261,00.
- Instituto Kairós - Biguaçu/SC:
Foram duas ações de doações de Alimentos e produtos de limpeza, totalizando
R$ 3.990,00.
- 2 Famílias em situação de vulnerabilidade social:
No mês de Agosto auxiliamos com alimentos duas famílias em situação de
vulnerabilidade social. Famílias essas indicadas por associados da ONG. Em um
dos casos só alimentos não eram suficientes, uma prestação de aluguel no valor
de R$700,00 foi rateada entre membros da Diretoria e de amigos da ONG.
Até o momento todas ações da ONG já somam mais de R$ 49.000 mil reais e
mais de 9 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza.
Obs.: As notas fiscais estão lá no site da ONG. www.cidadaniaesaber.org.br

-
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PROJETO CONECTE-SE DO CCEA

Você tem um computador ou notebook usado? Mesmo sem funcionamento? Caso queira,
poderá doá-lo para uma boa causa.
O CONECTE-SE é um programa de aprendizagem e renda emergencial promovido pelo Centro
Cultural Escrava Anastácia. A iniciativa surgiu para substituir temporariamente o Rito de
Passagem, projeto que apoia o desenvolvimento de jovens de comunidades da grande
Florianópolis que em razão da COVID-19 tiveram as aulas presenciais suspensas. Dessa forma,
os jovens têm a oportunidade de continuar buscando conhecimento e se capacitando.
Por não terem computador em casa, muitos dos participantes do programa assistem aos cursos
pela tela do celular. Graças a uma parceria com o Senai, estamos recebendo doações de
computadores e notebooks mesmo que sem funcionamento. Os equipamentos passarão por
reparo, limpeza e serão doados aos jovens do projeto.
Sua ajuda será muito bem-vinda e fará a diferença na vida de jovens, além de contribuir para a
formação de profissionais preparados para o Mundo do Trabalho. Você estará ajudando um
estudante que, apesar de todas as adversidades, não desistiu de seguir os estudos.
PARA DOAR, BASTA PROCURAR AS UNIDADES DO SENAI NOS MUNICÍPIOS DE
SÃO JOSÉ, FLORIANÓPOLIS OU PALHOÇA, LEVAR SUA DOAÇÃO E INFORMAR QUE
ESTÁ DOANDO PARA O PROJETO CONECTE-SE, DO CENTRO CULTURAL ESCRAVA
ANASTÁCIA. OU TAMBÉM PODERÃO DEIXAR NA ONG QUE ENCAMINHAREMOS
PARA O SENAI.
CONTATO SENAI: JOÃO CLAYTON AIRES, TELEFONE: (48) 3239-5846.
E-MAIL: JOAO.AIRES@EDU.SC.SENAI.BR

Dia 25 de agosto foram
entregues as doações de
computadores,
tablets
e
demais
equipamentos
de
informática doados pelos
empregados.
Eles
foram
entregues
para
um
representante do SENAI onde
serão reparados.
A campanha continua.
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DOAÇÃO DE KIMONOS
E quando em meio a pandemia temos a oportunidade de levar
alegria até as crianças de um projeto que faz a diferença em
Florianópolis? Sabem como? Conectando pessoal do esporte! O
faixa preta Zeca, associado da ONG, com o faixa marrom campeão
brasileiro Leonardo da Trindade Rodrigues. O resultado foi uma
doação de diversos kimonos e faixas para as crianças do Projeto
Sócio Esportivo Eu Faço a Minha Parte localizado no Morro do
Mocotó em Florianópolis. Olhem só esta foto gente!

-

ESTAMOS NO INSTAGRAM!

REDAÇÃO

CRISTIANE SPRICIGO
FERNANDA G. BAGATOLI

INFORMAÇÕES:
PARA MAIORES INFORMAÇÕES E SUGESTÕES
ENTRE EM CONTATO COM O RAMAL 7464.

EMAIL
CIDADANIAESABER@CGTELETROSUL.GOV.BR
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