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PRINCIPAIS DESTAQUES:

CAMPANHA DE
MATERIAL ESCOLAR
Foram mais de 60 kits arrecadados. a
maioria destinou-se a Escola Beatriz do
bairro Pantanal.- p. 2

"TRABALHAR A CIDADANIA VALE A
PENA, TRABALHAR COMO
VOLUNTÁRIO TAMBÉM. UM DIA,
ESPERO, TODOS TERÃO SEUS DIREITOS
GARANTIDOS, SEM EXCEÇÃO."
FERNANDO PESSOA

Ano novo
Ano que se inicia. Segundo ano da Gestão Fênix
e em Outubro haverá novas eleições para a
diretoria da ONG. Tantas histórias vivemos em
2019 e estamos aqui, preparados para 2020.
Fácil não está sendo, mas gratificante sim.
Esperamos poder contar com mais voluntários.
Precisamos

de

mais

braços

e

pernas

para

darmos conta de tantos trabalhos a serem
realizados.

Contudo,

aproveitamos

agradecer todo o apoio já recebido!

G r a t i d ã o !!!

WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR

para

PROJETO EFICIENTES
“Um projeto inovador, não somente
para as empresas terem um novo olhar
na contratação desses jovens e adultos,
mas uma oportunidade única para as
PSD (pessoa sem deficiência), que irão
conhecer e conviver com o autismo na
prática, entendendo que antes
dele...vem o ser humano, a pessoa, o
cidadão, e depois a deficiência que
acaba
se
tornando
uma
"EFICIÊNCIA"para todos!” - p. 3

PROGRAMA VOA DA
AMBEV
A ONG Transmissão da Cidadania e do
Saber foi selecionada para o
PROGRAMA VOA 2020 da Ambev. p. 4

COMO DOAR SEU
IMPOSTO DE RENDA
Saiba como e para quem doar seu
imposto de renda. p. 7

CAMPANHA DE MATERIAL ESCOLAR
Este ano a campanha foi um sucesso graças a
colaboração de muita gente maravilhosa! Teve até
departamento se unindo e fazendo uma compra
coletiva! Foram mais de 60 kits arrecadados, além de
mochilas e lancheiras. Os materiais foram destinados
a colaboradores comprometidos com ações sociais e
também, em sua maioria, foram doados para a Escola
Municipal Beatriz de Souza Brito, aqui do nosso
Bairro, ao lado da Empresa. As professoras ficaram
muito agradecidas. Confira no depoimento da equipe
da Escola Beatriz:
“A Escola Básica Municipal agradece a doação dos
materiais escolares entre eles estão mochila,
borracha, caneta, lápis, lápis de cor, giz de cera,
apontador, pasta, tesoura, cola, enfim, muitos outros
materiais, realizada pelos funcionários da
CGTEletrosul por meio da ONG – Transmissão
Cidadania e Saber. Foi bastante relevante, ver as
crianças receberem essa contribuição e saírem felizes,
gratas e com brilho nos olhos com esse nobre gesto da
ONG. Fazendo a diferença na vida escolar dessas
crianças e jovens”.
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR

FORAM MAIS
DE 60 KITS
ARRECADADOS.
A MAIORIA
DESTINOU-SE
A ESCOLA
BEATRIZ DO
BAIRRO
PANTANAL.
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PROJETO VISA INCLUSÃO DE JOVENS COM
AUTISMO

O Projeto Eficientes tem como objetivo a formação de jovens autistas para o mercado de
trabalho em Tecnologia da Informação. O projeto se faz possível através de uma parceria
com a ACIF – Associação Comercial e Industrial de Florianópolis.
No mês de fevereiro iniciamos o processo seletivo do Projeto Eficientes. Tivemos 18
inscrições feitas pelo site www.cidadaniaesaber.org.br.
Das 18 inscrições, 12 candidatos compareceram presencialmente na ONG, onde alguns junto
com seus familiares.
Foram feitas Avaliações por dois profissionais: Professora Suely Araripe e a psicopedagoga
Nicole Bertinatti conforme consta no Edital. os 12 candidatos, 10 foram selecionados para
participarem do Projeto EFICIENTES. Conforme o Edital o resultado será divulgado no dia
10/03/2020.

“Um projeto inovador, não somente para
as empresas terem um novo olhar na
contratação desses jovens e adultos, mas
uma oportunidade única para as PSD
(pessoa sem deficiência), que irão
conhecer e conviver com o autismo na
prática, entendendo que antes dele...vem o
ser humano, a pessoa, o cidadão, e depois
a deficiência que acaba se tornando uma
"EFICIÊNCIA" para todos!” Afirma a
Professora Suely Araripe.
"O projeto vem com grandes
oportunidades de superação e real
inclusão tanto para os candidatos
aprovados quanto para os profissionais
envolvidos direta e indiretamente em
todo o processo. As entrevistas foram, sem
dúvida, um grande começo para o
sucesso!" Nicole Bertinatti
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR
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PROGRAMA VOA DA AMBEV
A ONG Transmissão da Cidadania e do Saber foi selecionada para o
PROGRAMA VOA 2020 da Ambev.
Foram cerca de 250 organizações inscritas.
O Programa visa ampliar o impacto positivo das ONGs na sociedade e a
ajudá-las a realizar seu sonho grande.
Os funcionários da AmBev compartilham ferramentas de gestão e
oferecem mentoria personalizada.
O programa visa o compartilhamento de conhecimentos em gestão com
organizações sociais, atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 1, 4, 8 e 17 da ONU, que buscam tornar nosso mundo mais
inclusivo e sustentável, o programa oferece apoio a essas entidades
para que elas atinjam seu maior propósito: realizar seu sonho grande e
transformar o mundo em um lugar melhor. O programa pretende
ajudar as ONGs dando acesso a ferramentas que podem levar a uma
melhor gestão e, em consequência, ajudá-las a ampliar o alcance de seu
impacto positivo na sociedade.
E a ONG Transmissão da Cidadania e do Saber está fazendo parte desse
Programa!

WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR
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ASSEMBLEIA DA ONG
A assembleia será no dia 12 de Março de 2020 às 10h no
auditório da Sede - Tartarugão.
Pauta da reunião:
-Alteração estatutária (nome no estatuto de Eletrosul
para CGTEletrosul)
-Prestação de Contas;
-Ações desenvolvidas em 2019;
-Programação das atividades para 2020.

VEM AÍ BRECHÓ DA ONG
O Brechó será realizado nos dias 24 e 25 de março de
2020 no hall da ELASE. Já aproveitamos para agradecer
todo o apoio que a diretoria e funcionários da ELASE tem
nos dado.
Apareça para prestigiar, conversar e colaborar com a
ONG e também com a sustentabilidade ambiental.
"Uma roupa nova precisa de muitos
recursos para ser produzida. A indústria
têxtil é uma das maiores geradoras de
poluentes, e a maneira como sua cadeia
de produção funciona raramente é
transparente", Juliana Alberto
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR
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CAMPANHAS PERMANENTES
MEIAS, TAMPINHAS E LACRES
TAMBÉM FAZEM O BEM
A ONG está realizando uma campanha
permanente para a arrecadação de meias
soquete e tampinhas de garrafa. As meias
serão destinadas ao projeto “Meias do
Bem”, da Puket, que transforma meias
velhas em cobertores (já foram mais de 40
mil cobertores produzidos com a
reciclagem de 1,5 milhão de pares de
meias).

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
Recebemos a solicitação do Centro Cultural
Escrava Anastácia de doações de itens de
higiene pessoa para ser destinado aos jovens
atendidos por eles. Resolvemos fazer uma
campanha permanente de arrecadação desses
produtos como por exemplo: sabonetes,
desodorantes, cremes dentais, escovas de
dentes, entre outros. Inclusive os aqueles itens
que recebemos de brinde nos hotéis também
serão muito bem vindos.

ENTREGA DE DOAÇÕES
No mês de fevereiro recebemos doação de 6 cestas
básicas e 2 dúzias de caixas de leite que vieram de
colegas do Sertão.
Repassamos para famílias em situação de
vulnerabilidade social e para Associação Catarinense
dos Idosos e Deficientes Físicos Renascer que trabalha
com famílias carentes.
Roupas e calçados também foram repassados para a
Renascer.
Também atendemos a uma demanda para ajudar uma
família de imigrantes que está chegando na cidade,
doando alimentos, roupas, roupas de cama e utensílios
de cozinha.

WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR
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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 abril.
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!

WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR

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

EMAIL
CIDADANIAESABER@CGTELETROSUL.GOV.BR
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