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PRINCIPAIS DESTAQUES:

CAMPANHA INCENTIVA
FUTUROS ESCRITORES
Escrever um livro parece ser um
projeto incomum e muito ambicioso no
mundo dos adultos. Mas será que
deveria ser assim? - p. 3

LIVROS QUE GERAM
LIVROS

BRAÇOS E ABRAÇOS

A impressão de que os meses do ano estão passando rápido demais parece ser
compartilhada pela maioria das pessoas com quem convivemos. Aqui na ONG, na
medida em que vamos virando as folhas do calendário, buscamos novas formas
de fazer com que todo o tempo possível seja utilizado para promover a união, a
educação e a paz - pelo menos no universo que nossos braços conseguem
alcançar. Neste boletim, apresentamos algumas das atividades mais recentes
realizadas pela ONG. Há outras em andamento ou sendo planejadas, mas
precisamos de apoio para concretizar muitas delas. Contribua com a ONG
Cidadania e Saber e seja mais um de nossos braços. Venha conversar conosco e
certamente descobrirá uma forma de fazer parte desse movimento que, com a
participação de um a um, aumenta cada vez mais o tamanho do nosso abraço.

O sebo realizado no mês de julho
arrecadou R$ 404. Já os outros dois
Sebos
realizados
em
agosto
arrecadaram um total de R$ 252 - p. 3

CERTIFICAÇÃO NO
INSTITUTO KAIRÓS
Três participantes do curso "Instalador
Elétrico Residencial", realizado no
Instituto Kairós, receberam os
diplomas pela conclusão do curso - p.3

ARTETERAPIA COM AS
MÃOS NA TERRA
Em julho, foram realizadas três aulas
da Oficina de Arteterapia com Valores
Humanos para as crianças da Casa da
Criança, no Morro da Penitenciária.
p. 4

TSURUS

PELA INTEGRAÇÃO E
PELA PAZ - p. 2
WWW.CIDADANIAESABER.ORG.BR

TSURUS PELA INTEGRAÇÃO E PELA PAZ
Em conjunto com a Eletrosul, a ONG promoveu, no dia 31 de julho, na sede da empresa,
um momento de união, construção em grupo e reflexão sobre a paz. A empregada Miki
Takao (DTL) e Hisae Kaneoya (Nipocultura) ministraram oficinas de confecção de
tsurus - origamis no formato do pássaro sagrado no Japão, símbolo da saúde, boa sorte,
felicidade e longevidade. Além de proporcionar esse momento de integração, o evento
teve como objetivo reunir tsurus que foram expostos na edição especial do evento
realizado no Centro de Artes Aberto à Comunidade da Udesc, no dia 10 de agosto, que
teve como tema "Bon Odori - pela vida, pela paz, Hiroshima nunca mais".
Reunidos, empregados, estagiários, menores aprendizes e prestadores de serviços
produziram 175 tusrus, que integraram o conjunto de 1.130 expostos no evento. Miki
ficou impressionada com o interesse dos colegas nas oficinas - alguns dos quais levaram
os filhos para participar. "Foi muito interessante observar a reação de surpresa de cada
um ao descobrir o que pode ser feito com uma simples folha de papel. Um momento
muito gratificante de envolvimento e cooperação para confecção dos tsurus, pela paz",
comentou.

Um momento muito
gratificante de
envolvimento e
cooperação para
confecção dos
tsurus, pela paz"
Miki Takao (DTL)

LENDA DO TSURU

Sadako Sasaki tinha dois anos quando a bomba atômica foi lançada
sobre Hiroshima, no Japão, em agosto de 1945. Ela não se feriu e levou
uma vida normal. Dez anos depois, começou a sentir um mal estar que
a levou ao hospital, onde foi diagnosticada com leucemia, a “doença da
bomba atômica”. Sua melhor amiga, Chizuko, foi visitá-la levando
papéis de origami e contou a lenda dos mil tsurus, uma ave sagrada,
que vivia mil anos. Segundo a lenda, quem dobrasse mil aves de papel
teria um desejo concedido. Sadako passou a fazer os origamis com
ajuda da família e amigos, mas morreu em 25 de outubro de 1955,
antes de completar os mil tsurus. A história de Sadako e suas cartas
viraram livro e um monumento construído no Parque da Paz, em
Hiroshima - e seguem, até hoje, inspirando pessoas que desejam um
mundo de paz.
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CERTIFICAÇÃO NO INSTITUTO KAIRÓS

Três participantes do curso " Instalador Elétrico Residencial", realizado no Instituto Kairós, receberam os diplomas
pela conclusão do curso: C. P. H., P. A. C. T. e R. C. A. Outros dois, S.R.S. e A.P.P. receberam diplomas de participação.
Eles tiveram um total de 50 horas de aulas, entre teóricas e práticas, ministradas pelos voluntários André Cúrcio e
Mateus Lunardi. Uma nova edição do curso já foi iniciada, atendendo outros interessados em ampliar seus
conhecimentos. Segundo o monitor do curso no Instituto Kairós, Ivo D'Aquino Neto, os benefícios foram além da
ocupação física e mental do interno.
"Além de adquirirem novos conhecimentos, eles são estimulados a aprofundar o que aprendem. Foi muito
gratificante participar do curso patrocinado pela ONG Transmissão da Cidadania e do Saber", ressalta. O Instituto,
fundado em 2000, trabalha na recuperação de dependentes químicos por meio de atividades terapêuticas no meio
rural, em Biguaçu (SC).

CAMPANHA INCENTIVA FUTUROS
ESCRITORES

LIVROS QUE GERAM LIVROS

Escrever um livro parece ser um projeto incomum e muito
ambicioso no mundo dos adultos. Mas será que deveria ser
assim? No que diz respeito ao mundo das crianças, uma
parceria entre a ONG Cidadania e Saber e a Escola Básica
Municipal Beatriz de Souza Brito pretende tornar acessível
esse sonho. Por meio do projeto "Estante Mágica", estamos
arrecadando recursos para que os alunos possam escrever seus
primeiros livros. Com uma contribuição de R$ 39, qualquer
pessoa pode apadrinhar um pequeno escritor - e, quem sabe,
despertar nele um amor e uma profissão para a vida toda. O
projeto faz parte de uma série de ações relacionadas à
literatura que a escola vem realizando com estudantes de
diferentes faixas etárias, cujos resultados são os mais positivos.
Quando em contato com a literatura, as crianças descobrem
um mundo mágico. Ela desperta diferentes habilidades, como a
linguagem, a ampliação de vocabulário, a criatividade e a
descoberta do mundo imaginário. Os benefícios são tantos que
não cabem em R$ 39. Se você também quiser fazer parte dessa
aventura, entre em contato e faça sua doação até o dia 30 de
agosto. Pode ser pessoalmente, na sede da ONG, ou

O sebo realizado no mês de julho arrecadou R$ 404. Já
os outros dois Sebos realizados em agosto arrecadaram
um total de R$ 252 - que será destinado ao projeto
"Estante Mágica", nossa parceria com a EBM Beatriz de
Souza Brito. Se você aprecia a leitura, na próxima vez
que passar pelo nosso sebo, dê uma paradinha!
Recebemos muitas doações de títulos variados certamente um deles vai lhe interessar.

pelo e-mail cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br.
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ARTETERAPIA COM AS MÃOS NA TERRA
Em julho, foram realizadas três aulas da Oficina de Arteterapia com Valores Humanos para as crianças da Casa da
Criança, no Morro da Penitenciária. O tema "Sustentabilidade" foi colocado em prática por meio do plantio na
horta suspensa e em caixotes portáteis. Na primeira oficina (03/07), enquanto um grupo estudava e desenhava as
plantas medicinais e temperos que seriam plantados na horta suspensa, outro decorava as garrafas PET que seriam
utilizadas como vasos. A horta foi concluída no dia 10 de julho, na segunda oficina, com a participação ativa (e
entusiasmada) das crianças. Agora, as cozinheiras da Casa da Criança podem utilizar os temperos da horta no
preparo das refeições - e as crianças terão a satisfação de saber que se alimentam com o fruto (ou a erva) de seu
trabalho. A manutenção da horta é de responsabilidade das crianças, mas as técnicas de cozinha assumiram esse
trabalho durante as férias escolares. Quando voltaram das férias, as crianças iniciaram o plantio de alface e rúcula
na horta, feita em caixotes de madeira. Enquanto isso, as plantas medicinais e temperos da horta suspensa, já
crescidos, começavam a ser utilizados pelas cozinheiras. Uma grande alegria para a Casa toda! Agora, vamos
trabalhar na manutenção das hortas suspensas e ampliar o plantio de hortaliças nos caixotes de madeira, em
parceria com a Família Casca, do Horto Florestal do Córrego Grande.

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.
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