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ONG Transmissão da
Cidadania e do Saber
Uma nova década pela frente!
Mais um ano (e uma década) começando. Na ONG Transmissão da Cidadania e do Saber,
o trabalho não parou até os últimos dias de 2019 – e os planos para 2020 já estão
delineados. São muitas as ações que terão continuidade e outras tantas que pretendemos
iniciar. Também teremos eleições para a Diretoria da ONG em Outubro/2020. Será um
ano de atividades intensas, e queremos fazer um convite especial para que você faça
parte delas, seja como voluntário, doador ou simplesmente participando de nossas
atividades da forma como for possível. Entre em contato conosco, na sede ou com nossos
representantes nas áreas descentralizadas, e faça parte desse lindo movimento que
espalha o amor entre quem dá e quem recebe.

Preparação e inspiração para jovens
Entre novembro e dezembro, foram realizados quatro workshops do projeto Sprint, que tem como
objetivo formar jovens mulheres entre 15 e 20 anos para o mercado de trabalho. A turma foi composta
por 25 jovens, entre aprendizes da Eletrosul e integrantes do Centro Cultural Escrava Anastácia. Três
tópicos foram enfocados durante os encontros:
Estudos – foram abordados aspectos como resultados com melhor visibilidade, concentração e
eficácia, gerenciamento de tempo, menos estresse no estudo, confiança e autoestima;
Carreira – as jovens receberam orientação para aprimorar seus objetivos de carreira, aumentar suas
aspirações, explorar possibilidades e aproveitar as oportunidades;
Pessoal – as questões pessoais também foram discutidas, com foco em relacionamentos, saúde e
equilíbrio entre a vida pessoal e o estudo (entre outros).
Em cada encontro, uma empregada da Eletrosul (especialmente das áreas de engenharia e ambiental)
foi convidada a falar sobre sua trajetória profissional – as colegas Ana Paula Silva (DMS), Liliane Tardin
Schuenck (DMS), Patricia de Oliveira Smaczilio (DOS) e Dahiane de Cássia Bortolli (DEA) foram as
“mulheres inspiradoras” para o grupo. Ao final, cada jovem apresentou seu “pitch final” (projeto de
vida) a uma banca formada por representantes do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade e do
Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Eletrosul, do Centro Cultural Escrava Anastácia e da
ONG Transmissão da Cidadania e do Saber, que deram seus feedbacks a elas.
Na avaliação posterior ao treinamento, 92% das participantes consideraram o curso Ótimo e 80%
apontaram os conhecimentos adquiridos como importantes para sua evolução nos estudos, na carreira
e na vida. Nos depoimentos, as jovens ressaltaram as habilidades desenvolvidas, como coragem,
confiança, autoconhecimento e empoderamento.
O treinamento foi resultado de uma parceria entre as ONGs Transmissão da Cidadania e do Saber e
Inspiring Girls, com apoio do Comitê de Gênero e do DGP (Eletrosul) e do Centro Cultural Escrava
Anastácia. O curso, no valor de R$ 5.285, foi pago pela ONG, enquanto o transporte (R$ 1.436,40) foi
pago pela Eletrosul. Os R$ 600 utilizados para custear a alimentação foram angariados por meio de
doações dos empregados.

ENTREGA DE
DOAÇÕES
As doações arrecadadas nos
meses de novembro e dezembro
tiveram diferentes destinações.
Uma
parte
delas
foi
para
Associação Amigos do Hospital
Universitário (HU), que recebeu
roupas
e
calçados
no
dia
05/12/2019.
No dia 30 de dezembro, uma
equipe de voluntários da ONG
entregou roupas, brinquedos e
utensílios domésticos para as
famílias de indígenas que vivem no
terminal de ônibus do bairro Saco
dos Limões, em Florianópolis (SC).
A voluntária Fernanda Rodrigues
Mendonça, estagiária de Serviço
Social
(DGP/DVSS),
que
já
trabalhou
com
comunidades
indígenas,
comenta
sobre
a
importância desse tipo de ação:
“Não tendo mais acesso à terra e
impossibilitados de plantar e caçar,
os indígenas vão para as cidades
para vender seu artesanato e
sobreviver. O homem branco
precisa ter um olhar mais humano
para eles, que são os primeiros
moradores do nosso país. Sem
querer impor uma forma de viver e
respeitando a cultura e a tradição
indígenas. Devemos não apenas
ajudar como for possível, mas
também nos engajar na luta pelos
direitos dessas comunidades, para
que
não
precisem
vive
marginalizadas”, comenta.

ONG no
“Hoje é Dia de Jazz Bebê”

Nossa ONG também marcou
presença na última edição de
2019 do evento “Hoje é Dia
de Jazz Bebê”, realizado em
1º de dezembro, no pátio da
Eletrosul.

Campanha de Natal
movimentou voluntários

A Campanha de Natal da ONG, que
também
marcou
o
Dia
do
Voluntariado, foi realizada em vários
locais, graças à mobilização de nossos
voluntários.

O espaço destinado à ONG,
que teve sebo de livros
infanto-juvenis e uma oficina
de origami, foi um dos mais
movimentados do evento.
A voluntária Miki Takao
(DTL), que ministrou a oficina
juntamente com a Nipocultura
e o grupo Amigos do Origami,
comentou
a
importância
dessa atividade para as
crianças. “O origami é uma
atividade recreativa que as
crianças adoram. Ao mesmo
tempo
auxilia
no
desenvolvimento
da
coordenação motora e noção
espacial. Além das técnicas
de dobradura, as crianças
também puderam soltar a
criatividade na decoração de
suas próprias obras”, afirma.

Em Campo Grande (MS), a colega
Aline
Ribeiro
Souza
(RMMS)
organizou uma festa com a presença
do Papai Noel no Centro de Educação
infantil Anandamoyi, uma associação
sem fins lucrativos que atende mais
de 200 crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade, bem
como suas famílias. São oferecidas
atividades
socioeducativas,
psicossociais e oficinas.

Em Curitiba (PR), a colega Daniela
C. P. de Borba (RMPR) organizou o
“Natal das Crianças da Ecocidadão
do Tatuquara”, que reuniu os filhos
dos integrantes da Associação de
Catadores de Material Reciclável,

localizada próximo da Regional de
Manutenção do Paraná (RMPR). A
ação atendeu a um pedido da
Associação, para onde a Regional
destina os resíduos recicláveis. As
crianças
escreveram
cartas
sugerindo os presentes que
gostariam de ganhar e foram
“adotadas” pelos colegas da
Regional, que compraram os
presentes. A festa de entrega dos
brinquedos para as 16 crianças foi
feita na Sala de Convivência da
Regional, com a participação dos
familiares das crianças e dos
colegas da RMPR.

Em Chapecó (SC), enquanto ação
da RMOE, a ONG atendeu a
principal necessidade da Pastoral
da Criança com a doação de roupas
de bebê para as gestantes. Com o
investimento de R$ 500, foram
comprados enxovais infantis.
Também foram doado berço e
outros artigos entregues à
instituição.

Em Gravataí (RS), a colega Glória
Maria A. M. Berlitz (DGP/DVSS) foi
a responsável pela Campanha de
Natal a Escola Municipal de Ensino

Fundamental Costa do Ipiranga, no
bairro onde a Regional está
localizada. O Natal Solidário contou
com a colaboração de empregados,
estagiários e contratados de
Gravataí. Foram beneficiadas 63
crianças do 2º ano, com idades
entre seis e sete anos, que foram
“apadrinhadas” pelo pessoal da
Regional. Elas escreveram cartinhas
contando
suas
histórias
e
apontando três desejos para serem
atendidos pelo Papai Noel. A
entrega dos presentes contou com
a presença dos colegas Glória Maria
Berlitz, Celso Wertenick e Alcemar
Bitencourt.

Na RMSC (SC), a Campanha de
Natal atendeu cerca de 200
crianças da NEIM Paulo Michels,
do bairro Jardim Atlântico, e do
CEI São Luiz, do bairro São Luiz. A
entrega dos brinquedos foi feita
em uma festa nos dias 9 e 10 de
dezembro,
respectivamente.
Também
foram
entregues
brinquedos (um investimento de
R$ 300 feito pela ONG) às crianças
da Comunidade Indígena Morro
dos Cavalos. As ações foram
organizadas pela recepcionista da
RMSC, Fabíula Marilu Travascki.

Os colegas da Sede também se
mobilizaram
para
atender
instituições como a Casa Lar
Semente Viva, localizada no bairro
Ingleses. O colega Alcir Favaretto,
a voluntária Lenir Konzen e o
estagiário Felipe de Almeida Silva
(DCO) entregaram os presentes
para as seis crianças da Casa no dia
6 de dezembro.

No dia 9, os colegas Deunézio
Cornelian Júnior, Luciano Ferrão
Mendes, Patrícia Oliveira Smaczilio e
Camilla
Antunes
entregaram
presentes para o Lar de Amparo de
Idosas (SEOVE).

No dia 10, os colegas Diana M. da
Silva e Lucas Meirose, o estagiário
Felipe de Almeida Silva (DCO) e as
voluntárias Luciana Barducco e Lenir
Konzen participaram de uma festa
para 54 crianças da Associação
Evangélica Beneficente (AEBAS) na
Casa de Festa Duda Willy. Além
dessas ações, em dezembro a ONG
também apadrinhou 20 crianças por
meio de outras campanhas.

Convênio pela
inclusão

Um importante convênio foi
assinado no dia 12 de dezembro
entre a ONG e a ACIF
(Associação
Comercial
e
Industrial de Florianópolis),
firmando parceria no Projeto
Eficientes de formação de
jovens autistas para o mercado
de trabalho em TI.

Além dessas ações, a OnG também
esteve presente no dia 24/12/2019
na Comunidade Brejarú e Frei
Damião na Palhoça, apoiando e
colaborando com doações para o
Natal Solidário nas comunidades.
Participaram a empregada Miki
Takao (DTL) e a voluntária Roseli
da Silva.

Projeto Instalador
Elétrico Residencial
Quatro internos do Instituto
Kairós concluíram a última
edição do projeto Instalador
Elétrico Residencial, ministrado
pelos voluntários Mateus Cruz
Lunardi (DES) e André Curcio
(DOS). No dia 28 de novembro,
o colega Rodrigo Luis Galvão
(DGP) proferiu aos participantes
uma palestra sobre segurança
com eletricidade. Essa foi a
segunda edição do ano do
curso, que já beneficiou dezenas
de internos do Instituto,
possibilitando a eles, além do
conhecimento, uma alternativa
para geração de renda.

Será oferecido um curso de
capacitação a 12 jovens com
transtorno do espectro autista,
nas áreas de teste de software e
tratamento
de
dados
e
documentos. O objetivo é
promover a inclusão social, a
formação inclusiva e igualitária
e a diversidade, visando a
empregabilidade das pessoas
com deficiência.

Arteterapia promovendo
a sustentabilidade

O edital para inscrição e seleção
dos jovens será publicado em
fevereiro de 2020 e o curso, com
duração de 6 meses e aulas três
vezes por semana, terá início
em março. O investimento será
dividido entre a ONG, com R$
12 mil patrocinados pela
ONDREPSB
Serviços
de
Segurança, e a ACIF, com R$ 8
mil.

O final do ano foi repleto de
atividades para as crianças e
adolescentes da Casa da Criança,
localizada
no
Morro
da
Penitenciária, em Florianópolis
(SC). Para as crianças, a primeira
oficina de Arteterapia realizada em
outubro contou com gincana para
comemorar o Dia das Crianças,
além dos cuidados com a horta
suspensa e plantio na horta fixa.
Nas oficinas seguintes, os alunos
pintaram as garrafas PET que
foram
transformadas
em

aromatizadores
e
colocaram
indicações com os nomes das
plantinhas das hortas.

No mês de novembro, as oficinas
prosseguiram destacando a
importância
da
reciclagem,
produzindo copotes (copos feitos
com potes e canudos de bambus)
e brinquedos utilizando garrafas
PET – sem contar os adereços
para a árvore, já que o Natal se
aproximava. Tanto o trabalho
artístico quanto a manutenção
das hortas são acompanhados
por muito conteúdo sobre
sustentabilidade
e
valores
humanos.

trabalhos desenvolvidos nas
oficinas ao longo do ano. “Foi
muito lindo e gratificante todo
esse trabalho desenvolvido com
as crianças, que são super
amorosas e receptivas”, comenta
a psicóloga Carolina Aly Rafaelli,
que desenvolve os trabalhos.
Para os adolescentes atendidos
pela instituição, as ações de
“Educação
pela
Sustentabilidade”
tiveram
continuidade por meio das
oficinas. Ao mesmo tempo em
que produziam aromatizadores
com garrafas PET, os jovens
aprendiam sobre os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS). Foram vídeos, filmes,
discussões e desenhos sobre
mudanças climáticas.
A oficina que integrou os jovens e
as crianças que participam do
projeto também teve essa
temática. Juntos, eles cuidaram
das hortas suspensas e de chão e
produziram bolas natalinas e
vasos de garrafas PET. Foram
realizadas ainda a produção de
copotes e escrita de letterings,
em um momento que uniu a
sustentabilidade e as projeções
dos jovens para o futuro.

Em 2020, junte-se
a nós
A ONG é um grande
movimento, do qual muitas
pessoas fazem parte. Mas
nossos braços ainda não
conseguem alcançar todas as
ações que projetamos – e os
recursos com os quais
contamos não são suficientes.
Nesse
ano
que
está
começando, faça parte do
nosso movimento e nos ajude
a construir essa história.

Redação jornalística: Adriana C.
Haas (voluntária da ONG)

INFORMAÇÕES:

Para maiores informações e
sugestões entre em contato com o
Ramal
7464,
email:
cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br
Siga no Instagran:
@cidadaniaesaber
Em dezembro, o clima nas
oficinas já era de expectativa pelo
Natal. Ao mesmo tempo em que
a árvores era decorada, as
crianças organizavam o material
para a exposição de final de ano,
onde foram mostrados os

Acompanhe o site:
www.cidadaniaesaber.org.br

