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PRINCIPAIS DESTAQUES:

DIA DE EMOÇÕES E
AUTÓGRAFOS
O resultado do projeto “Estante
Mágica”, realizado em parceria com a
Escola Básica Municipal Beatriz de
Souza Brito foi muito emocionante.
Graças aos “patrocinadores”, 103
crianças tiveram a oportunidade de
publicar seu primeiro livro. - p. 2

"A SOLIDARIEDADE É O SENTIMENTO
QUE MELHOR EXPRESSA O RESPEITO
PELA DIGNIDADE HUMANA"

FRANZ KAFKA

Nosso boletim demorou para sair do forno. A final, a
receita não vem pronta e aos poucos entre tantos outros
afazeres nossos voluntários se desdobram para fazer
funcionar essa engrenagem movida a esperança num
mundo mais justo para todos, principalmente para nossas
crianças e jovens. Nesse meio tempo, tivemos o prazer de
conhecer pessoas tão especiais e cheias de estórias que
nos fazem ter mais combustível para este trabalho, como
costumamos falar: "De formiguinha". Que aos poucos
conseguimos realizar com o apoio de todos vocês nossos
sócios, voluntários e apoiadores. Este trabalho de plantar
sementes

e

regá-las

com

amor,

sabedoria,

força,

dignidade, sustentabilidade, cuidado e igualdade para que
possam crescer e se tornarem flores que gerem mais
sementes para assim multiplicarem generosidade e amor
ao próximo. Que possamos nos tornar uma sociedade mais
solidária e justa.
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BRECHÓ E SEBO FAZEM
PEÇAS
CIRCULAREM
Entre os dias 10 e 12 de setembro, a
ONG promoveu a segunda edição do
Brechó e Bazar. As cerca de 150 peças
vendidas haviam sido arrecadadas em
nossas campanhas e incluíram peças
novas (ainda com as etiquetas) e
usadas em bom estado. Foi arrecadado
R$ 1,7 mil. - p. 7

TODO MUNDO
APRENDE NA
PALESTRA
No curso de instalador elétrico
residencial, ministrado no Instituto
Kairós, no dia 17 de outubro, o técnico
em segurança do trabalho Rodrigo
Galvão, que é nosso voluntário,
ministrou uma palestra para os
participantes do curso. - p. 3

TAMBÉM ESTAMOS EM
GRAVATAÍ - RS - P. 5

DIA DE EMOÇÕES E AUTÓGRAFOS
O resultado do projeto “Estante Mágica”, realizado em parceria com a
Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, foi emocionante - e
comemorado com o “Dia dos Autógrafos” na sede da Eletrosul, no dia 11
de outubro. Graças aos “patrocinadores”, 103 crianças tiveram a
oportunidade de publicar seu primeiro livro. Esse foi o resultado de dois
projetos de leitura e escrita desenvolvidos na Escola ao longo de
quatro meses.
Foram realizadas atividades como leitura de livros de literatura infantil,
escrita e reescrita de poemas, produção de ilustrações, construção de
brinquedos, entrevistas com familiares e conversas com autoras,
participação em um sarau literário e em uma oficina de produção e
pintura de peças de barro.

103
CRIANÇAS
TIVERAM A
OPORTUNIDA
DE DE
PUBLICAR
SEU
PRIMEIRO
LIVRO.

AGRADECIMENTO DA ESCOLA BEATRIZ E DEPOIMENTO DE UMA MADRINHA
A Escola Beatriz escreveu um lindo agradecimento à ONG pela parceria, que terminava assim: “Foi
um dia muito especial para cada uma das crianças (e seus familiares), cujos olhos brilharam e
mãos tremeram ao receberem o seu livro para o grande momento do autógrafo. Assim,
agradecemos imensamente o apoio da ONG Transmissão da Cidadania e do Saber na realização do
sonho de tornar nossas crianças autoras e de construir uma escola pública de qualidade”.
Agradecimento que repassamos aos patrocinadores que tornaram isso possível.
A empregada Keti Sheila de Souza Elias foi uma das patrocinadoras. "O projeto incentiva o
despertar da criança para a leitura, estimulando a criatividade, incentivando-as a tornarem-se
criadoras de sua própria história. As crianças são apresentadas a uma nova realidade, onde elas
podem ser o que desejarem e desenvolver a autoestima e confiança em si mesmas. Ter a
oportunidade de colaborar é muito gratificante”, destacou.
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ARTETERAPIA PARA CRIANÇAS E JOVENS
As oficinas de Arteterapia não param de movimentar as crianças da Casa da Criança, no Morro da
Penitenciária. Nas últimas atividades, elas pintaram as garrafas plásticas (doadas pelo restaurante
Rancho Açoriano) para a horta suspensa e aproveitaram o momento para discutir valores como a
alegria mesmo (e por que não?) em um dia chuvoso. Ao pintarem em dupla, refletiram sobre a
importância de compartilhar e de ser amável, e durante o plantio, da união. Elas também
aprenderam sobre o poder de cura das plantas medicinais.
A novidade no projeto foi a inclusão dos jovens entre 13 e 17 anos atendidos pela instituição. Eles
trabalharão o tema “sustentabilidade” – sobre o qual já demonstraram um conhecimento que
surpreendeu e alegrou a professora Carolina Rafaelly. A primeira atividade foi um trabalho de
recortes e colagem com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tema do
vídeo apresentado anteriormente. Depois disso, tiveram a oportunidade de assistir uma palestra
com a professora e especialista em Sustentabilidade Lucimara Cunha, da UDESC, em que foram
abordadas as consequências locais e globais das mudanças climáticas.

TODO MUNDO APRENDE NA
PALESTRA
No curso de instalador elétrico residencial, ministrado no Instituto Kairós, a segurança é um
aspecto fundamental. Por isso, no dia 17 de outubro, o técnico em segurança do trabalho Rodrigo
Galvão, que é nosso voluntário, ministrou uma palestra para os participantes do curso. Galvão
apresentou estudos de caso envolvendo situações de morte decorrentes de choque elétrico e
destacou a importância das atitudes de prevenção no trabalho com energia elétrica.
Os cerca de 20 participantes, que estão em recuperação da dependência química ou em tratamento
de saúde, foram muito participativos, para alegria do palestrante. "A vida passa rápido e encontrar
pessoas em lenta e gradativa recuperação é sempre um contraste. Me chamou a atenção essa
diferença. Minha preocupação com o tempo disponível, com o rendimento, o conteúdo e a
velocidade da apresentação, e eles sem pressa. Esse era o contraste: aprender logo ou aprender
sempre? Acho que ficou um pouco com eles e muito comigo - conhecimento e paz – porque parece
que é assim que funciona. Mesmo que a vida passe rápido, todos estamos em uma lenta e gradativa
recuperação”, comenta.
A atual edição do curso de instalador elétrico residencial (a segunda do ano) está em andamento
desde agosto e inclui aulas teóricas e práticas, com a participação de sete pessoas e o objetivo de
prepará-las para o mercado de trabalho.
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CAMPANHAS PERMANENTES
MEIAS E TAMPINHAS 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
Em outubro, as doações de roupas e calçados foram
destinadas à Associação Amigos do Hospital
Universitário (HU), entidade sem fins econômicos e de
caráter filantrópico que presta apoio aos pacientes do
Hospital e busca que as instalações físicas sejam
adequadas para a boa recuperação dos pacientes. Com
as doações, a entidade organiza brechós e ajuda
pacientes e familiares. Você pode saber mais a respeito
desse trabalho pelo site www.amigosdohu.org.br.
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TAMBÉM ESTAMOS EM GRAVATAÍ - RS

As ações realizadas na sede da Regional do RS por conta do
Setembro Dourado arrecadaram R$ 800 com a venda de 32
camisetas do Instituto do Câncer Infantil, além da doação de
seis garrafas com tampinhas .
Se você não trabalha na sede e quer promover as ações da ONG
em sua unidade, entre em contato conosco. Estamos sempre
abertos para angariar novos voluntários e disseminar o amor
em todos os lugares onde pudermos.
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TRABALHO QUE CRESCE E APARECE
No dia 16 de outubro, a diretoria da ONG esteve reunida com integrantes do
Observatório Social da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
que vêm trabalhando no mapeamento das Organizações da Sociedade Civil
(OSC). No encontro, foi apresentado o trabalho que vem sendo realizado e os
resultados alcançados.
O Observatório de Inovação Social é uma plataforma colaborativa que visa
mapear, dar visibilidade e fortalecer a rede do ecossistema de inovação social
(EIS) de Florianópolis. A implantação do Observatório tem sido feita por meio
de um processo colaborativo entre os pesquisadores da UDESC e os próprios
atores que compõem o EIS de Florianópolis, para delinear a rede que integra
esse ecossistema e produzir informações sobre suas práticas.

TRANSMISSÃO DA CIDADANIA E DO SABER NA UNIVERSIDADE
No dia 21 de outubro, a ONG participou de uma oficina da disciplina de
Gestão de Organizações do Terceiro Setor, ministrada pela professora
Maria Carolina Andion, do curso de Administração Pública da
UDESC/ESAG. Juntamente com duas outras organizações da sociedade
civil (OSC), falamos sobre o trabalho realizado, os resultados e
necessidades. A partir desse encontro, os alunos vão elaborar para a ONG
um projeto adequado às diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança de do Adolescente – Fundo Especial para Infância e
Adolescência (CMDCA-FIA) e produzir um vídeo de divulgação. Com esse
trabalho, os acadêmicos pretendem observar mais de perto a associação,
compreendendo seus alcances e limites para fornecer respostas aos
problemas públicos de Florianópolis, e apoiá-la para que o trabalho de
inovação social seja ampliado.

DOAÇÃO EM DEBATE

No dia 16 de outubro, a diretoria da ONG esteve reunida com integrantes do
Observatório Social da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
que vêm trabalhando no mapeamento das Organizações da Sociedade Civil
(OSC). No encontro, foi apresentado o trabalho que vem sendo realizado e os
resultados alcançados.
O Observatório de Inovação Social é uma plataforma colaborativa que visa
mapear, dar visibilidade e fortalecer a rede do ecossistema de inovação social
(EIS) de Florianópolis. A implantação do Observatório tem sido feita por
meio de um processo colaborativo entre os pesquisadores da UDESC e os
próprios atores que compõem o EIS de Florianópolis, para delinear a rede
que integra esse ecossistema e produzir informações sobre suas práticas.
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BRECHÓ E SEBO
FAZEM PEÇAS
CIRCULAREM
Entre os dias 10 e 12 de setembro, a ONG promoveu a segunda edição do Brechó e Bazar. As cerca de 150 peças
vendidas haviam sido arrecadadas em nossas campanhas e incluíram peças novas (ainda com as etiquetas) e
usadas em bom estado. Foi arrecadado R$ 1,7 mil.
As edições do Brechó dependem da quantidade de peças arrecadadas, mas variam entre três e quatro ao ano. A
expectativa é realizar a próxima no mês de dezembro – mas para isso, precisamos de mais peças. Então, quando
você estiver organizando seu armário para os meses de calor e tirando dele as roupas que não usa mais, lembrese que nossa campanha de arrecadação é permanente. Dessa forma, peças que ficariam esquecidas no armário
voltam a circular, ganhando uma nova vida útil. As peças mais procuradas são as femininas, mas também temos
espaço para as masculinas, infantis e sem gênero.
O Sebo também é realizado conforme a disponibilidade de livros recebidos na campanha permanente de
arrecadação, mas é mais frequente que o brechó – ocorre uma vez ao mês. Em cada edição, são comercializados
mais de 100 livros (principalmente infanto-juvenis, romances épicos e policiais), estimulando não apenas o
hábito da leitura, mas também a circulação dos exemplares, em uma ação que une cultura e sustentabilidade.
Na edição realizada em 17 de outubro, foram arrecadados R$ 564. Assim como o montante arrecadado no Brechó,
esse valor será destinado aos projetos em andamento e também ao fundo que garante a manutenção da ONG.

REDAÇÃO JORNALÍSTICA
ADRIANA CRISTINA HAAS (ARI)
JORNALISTA E VOLUNTÁRIA DA ONG

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

EMAIL
CIDADANIAESABER@ELETROSUL.GOV.BR
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