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Cidadania e do Saber 

 
 

   

 

 

 

CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS – GRAVATAÍ/RS 

Os empregados do Centro Regional do Rio Grande do Sul participaram da 

Campanha Volta às Aulas e beneficiaram 25 crianças da Escola Costa do Ipiranga, 

em Gravataí/RS. A entrega das doações ocorreram no dia 01 de março. 

Os voluntários Alcemar, Celso, Glória estiveram realizando a entrega das doações. 

CELEBRA-SE A SOLIDARIEDADE! 

 

 
 

“Não podemos 
acrescentar dias 

a nossa vida, mas 
podemos 

acrescentar vida 
a nossos dias”  

Cora Colalina 



 

INÍCIO DO CURSO 
INSTALADOR ELÉTRICO 

RESIDENCIAL 
 

 

No dia 07/03, foi realizada a 

abertura do Curso Básico de 

Instalador Elétrico 

Residencial, no Instituto Kairós, 

em Biguaçú/SC.  

 

O Curso é um Projeto piloto, 

pois é a primeira vez que as 

aulas teóricas são realizadas a 

distância. 

 

O curso está estruturado em 21 

aulas teóricas e 8 aulas práticas, 

realizadas no laboratório, que 

será montado na Instituição 

Kairós. 

 

Os instrutores do curso contam 

com o trabalho voluntário de 

empregados da Eletrosul. 
 

PARA REFLETIR 
 “Uma economia só presta, só 

faz sentido, só vale, se ela 

existir para alimentar, educar 

e empregar as pessoas. Todas 

as teorias só prestam se elas 

servirem para resolverem 

esses problemas”. 

(Betinho)  

Dando voz ao 
voluntariado 

Mateus Lunardi  

(empregado da Eletrosul do 

DE/DES e voluntário da 

ONG) 

 

"Através da ONG Transmissão 

da Cidadania e do Saber tive 

a oportunidade de, em 2011, 

compor a equipe de 

professores do curso de 

Instalador Elétrico 

Residencial. O curso propõe-

se à capacitação dos alunos 

para compreensão de 

projetos elétricas e execução 

de instalações elétricas, além 

do domínio técnico do 

assunto suficiente para 

compreensão de fenômenos e 

realização de manutenções 

elétricas residenciais. O 

curso, naquela época, 

baseava-se em aulas teóricas 

e não percebíamos bom 

aproveitamento dos alunos 

para atuação no mercado de 

trabalho após formação. A 

partir de pedido de alunos 

implantamos aulas de 

laboratório em bancadas 

didáticas. A partir de tal 

mudança de paradigma 

passamos a receber retorno 

dos alunos relatando 

contratações ou mesmo 

atuação como freelancers. 

Estamos, no momento, com 

uma turma piloto no instituto 

Kairós, em que as aulas 

teóricas são assistidas pelos 

alunos em videoaulas 

gravadas pelos professores 

do curso, sendo que as aulas 

práticas serão realizadas 

presencialmente em 

bancadas didáticas móveis. 

Neste formato acreditamos 

que teremos maior aderência 

dos alunos, maior quantidade 

de alunos formados e o 

formato permitirá que 

qualquer voluntário, Brasil 

afora, possa ministrar o 

curso”. 

 
INÍCIO DO CURSO DE 

ARTETERAPIA 

 

 

No dia 08/03 foi realizada a 

abertura da Oficina de Arteterapia, 

na Casa da Criança, no Morro da 

Penitenciária, Florianópolis/SC, 

beneficiando 40 Crianças das 

turmas G1 e G2. 

 

“QUANDO OLHO 

PARA UMA 

CRIANÇA ELA ME 

INSPIRA DOIS 

SENTIMENTOS, 

TERNURA PELO 

QUE É, E RESPEITO 

PELO QUE POSSO 

SER” (Jean Piaget) 

 

 



OUTRAS AÇÕES  

. 

- Reunião com coordenadora 

pedagógica da Escola 

Municipal Beatriz de Souza 

Brito, Pantanal. 

 

- Realização de ação 

assistencial por intermédio de 

doação de kits de enxovais de 

bebê, fraldas e cestas básicas a 

situação de vulnerabilidade 

social na comunidade próxima. 

 

- Dia 19/03, Cristiane, Lenir e 

Lucia, estiveram reunidas com 

representantes da empresa 

Teltec Solutions, objetivando 

parcerias em ações específicas, 

com intuito de formar redes 

solidárias e fortalecer o 

voluntariado. 

 

  

- Realização de Sebo na Sede; 

 

- Monitoramento dos 

Projetos/ações que vem sendo 

realizadas; 

 

-  Vários contatos para 

realização de novas parcerias; 

 

- Solicitação de reunião com a 

Diretoria Executiva da 

Eletrosul com objetivo de 

apoio em algumas ações da 

ONG. 

CAMPANHA 

PÁSCOA 

SOLIDÁRIA 

 

 

Lançamento da Campanha 

de Páscoa na Sede e nos 

Centros Regionais de 

Gravataí, Xanxerê e 

Curitiba.  

 

Com apoio dos 

empregados da Sede, serão 

beneficiadas: 

 

- 60 crianças do Quilombo 

Toca de Santa Cruz, Paulo 

Lopes/SC; 

 

- 27 idosas do Lar SEOVE, 

Campeche, 

Florianópolis/SC; 

 

- 80 crianças do Morro do 

Mocotó, Florianópolis/SC.  

 

Participe doando doces e 

guloseimas até o dia 12 de 

Abril e/ou participe como 

voluntário(a) na entrega 

das doações.  

 

DOAÇÕES PARA 
BRECHÓ E 

BAZAR DA ONG: 
 

 

 

DÔE ROUPAS, PEÇAS DE 
DECORAÇÃO E UTENCÍLIOS 
PARA A ONG. 

ESSAS PEÇAS SÃO 
IMPORTANTES PARA A 
ORGANIZAÇÃO DE UM 
BRECHÓ E BAZAR DA ONG 
COM OBJETIVO DE 
ARRECADAR RECURSOS 
PARA INVESTIR EM NOVOS 
PROJETOS/AÇÕES 
SOCIAIS. 
 

PARTICIPE DAS AÇÕES DA ONG, 
SEJA SÓCIO(A) CONTRIBUINTE. 

PARTICIPE TAMBÉM COMO 
VOLUNTÁRIO (A)! 

 FAÇA PARTE DESSA REDE DE 
SOLIDARIEDADE! 

INFORMAÇÕES: 

 

Para maiores informações e sugestões 
entre em contato com o Ramal 7464 ou 
email: cidadaniaesaber@eletrosul.gov.br 
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