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ONG Transmissão da
Cidadania e do Saber

Reestruturar para Crescer!
Podemos dizer que mês de junho foi de reestruturação para a ONG.
Diante da arrecadação insuficiente para arcar com os custos de
manutenção e para manter todas as atividades, foi necessário rescindir o
contrato com a trabalhadora que há 3 anos vinha ajudando em todas as
frentes. Com isso, o trabalho administrativo e a coordenação das ações
sociais foram redistribuídos entre os integrantes da Diretoria e
voluntários. Uma nova etapa que busca não apenas adequar a ONG,
mas integrar ainda mais os participantes para fortalecê-la.
Se você quiser fazer parte dessa nova etapa que iniciamos, venha
participar conosco, como doador ou como voluntário. Temos vários
projetos e muitas ideias para tornar o mundo melhor, da maneira como
podemos. Entre em contato pelo telefone, converse com nossos
integrantes ou venha pessoalmente. Conhecendo melhor, verá que a
ONG é muito mais do que uma caixa de doações e que você pode
ajudar de várias formas, que nem imagina.

LEITURA DO BEM

RECICLANDO O
GUARDA-ROUPA

No dia 6, foi realizado o Sebo
do mês de junho, que arrecadou
R$
160,
destinados
à
manutenção da Oficina de
Arteterapia (cujo planejamento
para o segundo semestre prevê
uma ampliação da ação,
atendendo
adolescentes
também).
As doações são sempre bemvindas, pois além de fazerem os
livros circularem entre um
número maior de leitores,
permitem a manutenção de um
projeto tão importante que
beneficia 40 crianças.
Quem tiver livros para doar
pode deixá-los na caixa de
doações da ONG, na sede ou
enviar pelo malote, destinado à
ONG
Transmissão
da
Cidadania e do Saber.

Entre os dias 10 e 14 de junho,
foi realizado o primeiro Brechó
e Bazar Solidário da ONG
Transmissão da Cidadania e do
Saber, em parceria com a Elase.
Com a venda de roupas,
calçados e acessórios doados
pelos empregados da Eletrosul,
foram arrecadados R$ 2.035,
destinados ao fundo fixo da
ONG. Essa ação, no entanto,
foi muito além dos recursos
arrecadados.
“O
brechó
também foi uma oportunidade
para que a ONG fizesse contato
com a comunidade, mostrando
que existe e que tem ações
consistentes, das quais todos
podem participar”, comenta a
diretora presidente da ONG,
Cristiane Spricigo.
Além disso, o brechó promove
o consumo sustentável, uma
proposta que vem ganhando
cada vez mais força em todo o
mundo. Em depoimento ao
Portal Ecoera, o estilista Dudu
Bertholini defende que os
brechós são grandes parceiros

da sustentabilidade e de um
mundo
que
minimiza
desperdícios.
“Você
ressignifica, à sua maneira,
peças descartadas, e ainda veste
looks únicos que não encontra
ninguém
mais
usando.
Enaltecer seu estilo pessoal e
sua individualidade é uma
ótima forma de ser consciente”
afirma.
Além
da
fundamental
participação da Elase, o brechó
contou com o apoio da
Eletrosul na divulgação.

CURSO INSTALADOR
ELÉTRICO
RESIDENCIAL

Em junho, foram iniciadas as aulas
práticas do Curso Básico de
Instalador Elétrico Residencial para
os internos do Instituto Kairós,
localizado em Biguaçu (SC).
Os voluntários Mateus Cruz Lunardi
(DES) e André Cúrcio (DOS)
construíram
bancadas
especialmente para ministrar as
aulas, que ocorrem duas vezes na
semana.
O conhecimento repassado nessas
aulas pode ser elementar para os
voluntários, mas assume uma
importância enorme para quem o
recebe, possibilitando até mesmo
mudanças de vida. "O curso tem
dois módulos: o teórico, em

videoaulas, e o prático. Como piloto
nesse formato, o curso foi ofertado
no Instituto Kairós, que trabalha
com a recuperação de adictos. O
perfil dos alunos vai de um
analfabeto a um engenheiro civil,
pessoas que chegaram ao fundo do
poço por causa do vício, mas
buscam uma segunda chance.
Graças ao trabalho voluntário posso
ajudá-los a reedificarem suas vidas”,
comenta Lunardi.

PARCERIA ENTRE
ONGs

O valor arrecadado com as vendas
das camisetas na Eletrosul
possibilitou o aluguel da “Tenda
de Integração”, que fez parte do
evento. Mais um exemplo de
como a união de esforços é
importante quando falamos sobre
apoiar iniciativas desse tipo.

Com o apoio da Eletrosul, a
campanha de arrecadação de
alimentos
e
roupas
foi
intensificada com o objetivo de
destiná-los
às
famílias
de
refugiados atendidas pela ONG
Círculos da Hospitalidade.
A ideia surgiu durante no mês de
maio, quando foram realizadas, na
sede da empresa, palestra,
oficinas e feira gastronômica em
comemoração ao Dia Mundial da
Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento (21
de maio).

Participe com a gente
de todas essas
histórias.
Seja voluntário(a) ou
doador(a) da ONG.
Redação Jornalística: Adriana
Cristina Haas (ARI) – Jornalista e
voluntária da ONG

Destinação de alimentos
(Ação assistencial pontual)

INFORMAÇÕES:
Os alimentos doados pelos
empregados da Eletrosul foram
entregues a uma família do
Bairro Pantanal (mãe e três
crianças) e duas famílias
residentes
no
Morro
da
Penitenciária. Também foram
entregues moletons de uniforme
escolar para duas crianças que
moram no Bairro Areias do
Campeche.

Além disso, a ONG apoiou a venda
de
camisetas
do
“Pedal
Humanitário”,
cuja
segunda
edição ocorreu em Florianópolis
no dia 29 de junho. O evento de
ciclismo é organizado pela ONG
Círculos da Hospitalidade com o
objetivo dar visibilidade à questão
de migrantes em Santa Catarina,
conscientizar contra o racismo e a
xenofobia
e
promover
a
integração entre a população local
e os migrantes.

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

