SOLIDARIEDADE

Carnaval solidário: Escola de Samba Mirim Estácio de Sá

MINI-GALERIA

“Momentos voluntariado”

A Escola de Samba Mirim do Grêmio Recreativo Estácio de Sá começou o ano fazendo o bem. O grupo se apresentou para as
famílias assistidas pela CACCST. O convite partiu do Núcleo de Apoio Cultural da CACCST, responsável por ações que incentivam
a leitura, o lazer e às artes.

Como Ajudar?

Festa solidária
A família do garoto Pedro Alcindo preparou uma
bela festa em prol da CACCST. Várias latas de leite
ninho, tão necessária no completo alimentar de nossas
crianças, foram recolhidas e doadas. Se outras pessoas
agissem assim o mundo estaria melhor. Na foto Cláudia,
Sandra e Alcir com o aniversariante Pedro.

Lions Clube
Na última edição
do
So lidarieda de
esquecemos de registrar a presença e
constante colaboração
do Lions Clube Cidade
Maravilhosa na festa
da s crianças no
Colég io Ve iga de
Almeida, na Barra. A
atuação deles junto à Casa tem sido de grande importância
para o crescimento da CACCST. Agradecemos a dedicação!
Mergulho solidário
A PL Divers,
empresa especializada em atividades Subaquáticas
realizou a segunda
edição do “Mergulho
Solidário”, em prol
da Casa de Apoio à
Criança com Câncer.
Perda
O ano de 2007 para a Casa começou com grandes conquistas,
mas também com perdas lastimáveis, como o falecimento de
quatro crianças. Os momentos difíceis nos fortalecem e
continuamos ajudando a transformar esperança em cura.
Agradecimento
A CACCST agradece a todas as empresas, amigos e
colaboradores que auxiliaram na reforma da Instituição.
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Sede: (21) 2502 8343 / 2293 2210 info@caccst.org.br
Corporativo: (21) 2220 2668 corporativo@caccst.org.br
Visite o nosso site: www.caccst.or g.br
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Natal com música
A festa de natal da CACCST foi o maior sucesso.
As famílias assistidas, voluntários, parceiros e amigos
puderam se deliciar com o buffet de degustação
preparado pelas mães da cooperativa e orientado pelo
professor Fernando P edrosa. O projet o social
Scenarium Musical também deu o tom da festa com
uma bela apresentação musical para as crianças.

- Sócio-Cultural: organiza eventos e passeios culturais
- Comunicação: interna e externa (informativo)

Confira os Núcleos criados e veja qual você mais
se identifica. Sua participação é muito importante:
- Voluntariado: capta, atende e encaminha os voluntários
- Bazar: organiza, divulga e vende produtos da casa
-Oficinas: organiza oficinas recreativas, terapéuticas, auto-sustentáveis, teatro, entre outras atividades a serem desenvolvidas
- Ações-sociais: capta parceiras

ANO IV

EVENTOS

- Comprando e “vestindo” a nossa CAMISA; doando
alimentos e roupas; participando dos eventos e fazendo a
capitação de recursos através de outros eventos; por meio
do nosso Call Center, fone (21) 3984 3050 e fazendo doações em valores a serem depositados no UNIBANCO -agência 0159 - conta 202848-2;
Sua participação é muito importante para dar continuidade aos nossos projetos e atividades mantendo a alegria de
nossas crianças e de suas famílias.
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Casa de Apoio à Criança com Câncer lança
Projeto de Educação para Jovens e Adultos
As crianças acima de 15 anos e as famílias assistidas
pela Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa
(CACCST) terão mais um estímulo à educação. A CACCST
criou o Projeto de Educação para Jovens e Adultos. Serão 20
bolsas de estudos aos matriculados na rede pública e
participantes do reforço escolar. As aulas de reforço serão
ministradas na sede da Instituição, no bairro Estácio.
- As bolsas de estudos, além do incentivo a educação e
ao conhecimento, viabilizam o retorno e a assiduidade na
Instituição em função do elevado custo das passagens – diz
Sandra Nóbrega, presidente da CACCST.
O Projeto será coordenado pela pedagoga da Instituição,
Cristiane Teixeira Tavares de Souza. Cristiane é responsável
pela construção e unidade da linha de ação, pelo suporte
teórico-metodológico e pela formação continuada dos
estagiários.A equipe será formada pela pedagoga responsável,
uma professora e pela equipe de estagiários, estudantes do
curso de formação de professores.
- Buscamos no Projeto de Alfabetização para Jovens e
Adultos, não ter como preocupação única apenas ensinar a
ler e escrever. Isto é muito pouco. Temos que levar este
estudante para refletir, re-pensar sua história de vida, construir
o seu conhecimento. Pois já afirma Paulo Freire, que o sujeito
aprende a pensar como ser humano transformador, criador de
cultura e fazedor de história – diz a coordenadora, Cristiane
Teixeira Tavares.

das teorias mais avançadas na área de alfabetização, considera
e focaliza criticamente as dimensões que são peculiares à vida
humana: o trabalho, a religiosidade, as relações sociais, culturais
e familiares, etc.
A Coordenação do Projeto, que tem como objetivo um
trabalho coletivo, se reunirá com os estagiários, para avaliar as
atividades que foram realizadas no mês anterior e para planejar
e discutir o trabalho que será realizado no mês seguinte.

Medotologia
Numa perspectiva de educação continuada, a CACCST
entende a alfabetização não apenas como domínio da leitura
e da escrita (aquisição do código alfabético), mas como “leitura
do mundo”, elevando a auto-estima e resgatando a identidade
cultural das populações excluídas. Segundo a coordenadora
Cristiane, ao longo do Projeto, a equipe estará incentivando e
encaminhando os alunos a dar continuidade aos estudos,
iniciando ou retornando á escolarização formal, fazendo valer
o direito público subjetivo de acesso ao ensino fundamental.
A metodologia adotada terá como prática pedagógica partir

Câncer não é contagioso...
...mas solidariedade é.

SOLIDARIEDADE

Informativo da CACCST

Direito dos Estudantes Portadores de Câncer
O Decreto Lei n. º 1.044/69 de 21/10/69 e o Parecer CNE
n. º 06/98. determina que o aluno que por motivo de doença,
não puder comparecer às aulas ou aos trabalhos escolares,
poderá receber orientação acadêmica no local onde estiver
(hospital ou domicílio). Tal regime supre o sistema acadêmico
regular, sendo o aluno considerado presente às aulas.
Os laudos médicos deverão ser encaminhados ao
Coordenador de Curso, para as providências cabíveis até três
dias úteis após o primeiro dia de afastamento das atividades
acadêmicas, devendo o laudo ser de órgão oficial ou de convênio
médico, não se aceitando atestado de médico particular.

Só pode ser requerido em caso de incapacidade física e
não mental, e sua duração não pode exceder o máximo
admissível, para que não haja prejuízo no processo de
aprendizagem.
Caso o aluno no ano letivo subseqüente continue impedido
de comparecer, deverá renovar seu pedido de assistência
acadêmica domiciliar. O aluno, com direito a exercícios
domiciliares, deve procurar os professores das disciplinas em
que se encontra matriculado para marcar as atividades
necessárias, implicando o não comparecimento em reprovação
nas disciplinas em questão.

Como o aluno pode fazer uso do “Regime Domiciliar?”
O Regime de Exceção, mais conhecido como “Regime
Domiciliar” é concedido mediante a apresentação de atestado
médico à direção da escola. Este atestado deve comprovar a
necessidade de afastamento prolongado.

Este regime se dá para casos específicos, ou se
aplica a doenças em geral?
O Regime Domiciliar atende aos casos de incapacidade
física relativa, incompatível com a freqüência aos trabalhos
escolares, como os de síndromes hemorrágicas (tais como a
hemofilia), asma, cardite,pericardites, afecções osteoarticulares,
nefropatias agudas, traumatismos, infecções, etc.

Quais garantias esta lei dá ao aluno?
A lei atribui ao aluno, como compensação da ausência às
aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da
escola, sempre compatíveis com seu estado de saúde e as
possibilidades do estabelecimento.

FONTE: Advogada Roberta Espernega Loi (Portal Oncoguia)

Conheça os ítens da cesta nutricional de nos sas famílias
Esperança em um Rio melhor
Iniciamos 2007 com o falecimento de
quatro crianças assistid as pe lo projeto.
Mas isso apenas nos dá mais força para
continuar na luta contra o câncer infantil e
na constante cobrança pelos direitos das
nossas crianças e de tantas outras.
A tragédia da morte do menino João
Sandra Nóbrega
Presi dente da CACCST
Hélio Fe rnan des de a pena s sei s a nos
vem mais uma vez alertar as autoridades e população sobre
os proble mas existentes na ci dade do Rio de Janeiro . Os
pr oble mas sã o velh os conhe ci dos. Não p odemos é fi ca r
calados. Temos que lutar a cada di a pelo futuro de nossas
crianças. Foi pensando no futuro dessas crianças, dos pais
e das mães que a CACCST criou o Projeto de Educação para
Jovens e Adultos. Acreditamos que melhorando a educação
em algumas décadas teremos jovens que exercerão os seus
direitos e cumprirão seus deveres.
A educação dá dignidade, consciência, valores morais e
éticos. É isso que exercemos com nossas famílias.
A Casa de Apoio quer crescer ainda mais em 2007.
Venha fazer parte desse exército do bem. Seja mais um na
luta do bem.
Sandra Nóbrega

DIVULGUE OS PROJETOS DA CACCST
E SEJA MAIS UM VOLUNTÁRIO!

www.caccst.org.br
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Com apenas dois
anos de existência a
coo pe ra t iva
de
alimentos das mães
assistidas pelo projeto
da Casa de Apoio à
Criança com Câncer
Santa Teresa já tem
o que comemorar. Um
grupo de universitários
holandeses, ligados a
Fundação ABN AMRO
selecionou a CACCST
pa ra f aze r u ma
do ação . C om e sse
dinheiro as mães da
cooperativa “Delícias
do Rio” p ret en de m
alugar uma espaço

Quem estabelece o período de afastamento das aulas?
É o médico quem decide a duração do afastamento.

Feliz de quem faz gente feliz!

ED ITOR IA L

Cooperativa “Delícias do Rio” busca
sede no bairro Estácio para alugar

PRODUTOS
Ar r oz
Feijão
Açúcar
Fubá e Farinha de Trigo
Café
Macarr ão
Far inha de Mesa e Sal
Óleo
Papel higiênico
Sabão em bar ra
Sabon et e
Pasta de dente
*Fr alda (se necessário )
Leit e
Farinha Láctea
Neston
Nescau
Sustag em
Mucilon
Aveia
Gelatin a
Geléia de Mocotó
Cr em o gem a
Biscoito
Clor o
Deter gen te
Sabão em pó

QUANTIDADES
05 kgs
04 kgs
04 kgs
01 kg
500 grs.
02 kg
01 kg
02 latas
02 pacotes com 4
02 pedaços
04 unidades
02 unidades
03 pacotes
10 latas
02 latas
01 latas
02 latas
03 latas
01 lata
500 gr s
08 unidades
08 unidades
02 pacotes
10 pacotes
01 litro
02 unidades
01 kg

o trat amento dos filhos não conseguem um trabalho
no mercado formal.
Como tudo começou
A I nstituição participou de um edital da ITCP /
COPPE/UFRJ e ficou em primeiro lugar. Com isso, a
COPPE realiza cursos para colocar as mães a par de
quest ões jurídicas, administrativas, planejame nto
orçamentário e aula de informática.
As mães se reúnem na sede da Instituição para
participar de oficinas de
culinária. A cooperativa
fo rn ece bu f f et s, en com en da s d e t o rt as,
doces, bolos, salgados,
entre outros serviços.
Ligue e faça o seu
pedido.

para melhor desenvolver suas atividades.
- Depois de tanta batalha nossa cooperativa tem
cre scid o e se p ro f issio na liza do . De po is q u e
encontrarmos a casa iremos cuidar da higiene bucal e
da nossa aparência. Temos que ter uma boa imagem
para atrair cada vez mais clientes – diz Elaine Crist ina
da Silva, 25 anos, mãe do Jonathan Carlos da Silva, 4
anos, atendidos pelo projeto desde novembro de 2004.
Além de aumentar a auto-estima e desenvolver o
trabalho em grupo, a cooperativa é uma possibilidade
de renda extra, já que essas mães por acompanharem

“ Iremos cuidar da
higiene bucal e da nossa
aparência. Temos que
ter uma boa imagem para
atra ir cada vez mai s
clientes. ” (Elaine Cristina da
Silva, mãe do Jonathan)

ANIVER SÁR IOS
Mande um cartão, dê um abraço o u faça uma oração para uma de nossas crianças em seu
dia esp eci al! Na foto ao lado , os aniversaria nte s re ceb eram tod o o ca rinho do s nossos
volun tár ios e profissi onais.
Confira noss as data s:
- EM MARÇO: Leandro Carvalho (dia 6), Lucas dos Santos (dia 8) e Vanessa Ferreira (dia 13).
- EM ABRIL: Thamires da Silva (dia 01), Rodrigo Moreno da Silva (dia 07), Guilherme Santos
(dia 26) e Emanuelle Batista (dia 22).

DENTRO D A LEI

Estatuto da Criança e do Adolescente - ART. 98.:
Art. 132. Em cada Município haverá, no mímino um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela
comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
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ESPAÇO DO DOADOR

Cofrinhos CACCST

Na festa de natal da CACCST o voluntário Carlos Victal,
coordenador do Instituto Brasileiro de Petróleo alegrou as
criança e os adultos com sua generosa presença. Confira o
depoimento do nosso Papai Noel voluntário.

Os cofrinhos são um
importante instrumento de
arrecadação de recursos.
Todo o di nheiro ar reca d ad o con trib ui rá p ar a
melhorar a qualidade de
vi da de cr ian ças e
a dolescentes com cân cer. Alé m d e fun ci ona r

Prezados amigos,
E u é que quero
agradecer a você e a
todos os amigos que
na Casa de Apoio de à
criança com Câncer
S ant a Teresa en contrei. Não vou ficar
escrevendo muito, pois
fico muito emocionado
e eu tenho que trabalhar.
A minha vontade é
d e abra ça r tod os
vocês. Lá no dia por
ma is que eu t enha
tentado me controlar
em alguns momentos
n ão p ude evit ar e
levantei mesmo da cadeira e abracei aquelas crianças.
Bem, só queria registrar uma sugestão. Não permitam
nunca que o Papai Noel seja contratado, tem que ser alguém
que faça de forma voluntária. Pode ser até alguém que trabalhe
com isso profissionalmente, mas nessa festa da CACCST
ele não pode receber um centavo por esse trabalho, se não
ele não vai conseguir entender o real valor de participar desse
momento e pior ele vai ficar preocupado com o horário porque
tem atender a outro cliente, não deixem que isso aconteça.
Um grande abraço a todos vocês, a todos mesmos, eu
não sei o nome de todos, mas cada um daqueles adultos que
falaram comigo no sábado, o que mais me impressionou foi
a alegria que cada um tem no coração, vocês são um time
fantástico, e são realmente iluminados.
Mais uma vez PARABÉNS! Pelo trabalho, dedicação
e amor de vocês a essas crianças.
“Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor lhe desejo
irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que
sou seu amigo, pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas
a gente vai se encontrar, quero nas voltas da vida a sua mão
apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor lhe
desejo irmão, PAZ que é ver e m você Cristo nosso
irmão”. (canto do momento de saudação da missa, antes da
comunhão).
Tchau!
Carlos Victal
Ho! Ho! Ho!

também como ferramenta de adesão de novos membros e
divulgação das atividades da CACCST.
Par a da rmos i níci o a este no vo pro jeto pre ci samos
de Empresas com grande visibilidade, como a sua, para os
co fr es ser em fixad os, na intenção de obter sucesso nas
doações. Ou até mesmo, de cada funcionário que poderá ser
padrinho dos cofrinhos, coletando doações com parentes e
amigo s.

Faça como a C&C coloque o cofrinho na sua
loja e se torne parceiro de um causa tão nobre.

PENSAMEN TOS
PENSE SEMPRE MELHOR
Quando você estiver em campo, pense sempre o melhor,
seja perseverante, motivador e altamente competitivo, faça
com que sua participação seja ela grande ou pequena, seja
lembrada ao final do jogo.
Você é um vencedor e todos reconhecem e reverenciam
vencedores, seja importante para sua equipe, nunca gaste
seu tempo com comparações; seja sempre aquele com
quem os outros podem aprender algo a mais, mas acima
de tudo mentalize e observe-se como um vencedor em tudo
que realiza. Procure ser sempre alegre, motivador e
simpático, e você irá observar que no final de tudo que o
melhor sempre está dentro de você mesmo.
Creio ser verdade que pensamentos são coisas. Eles são
dotados de corpos, respiração e asas e que nós os
enviamos para encher o mundo com bons ou maus
resultados. Que nossos pensamento s mais secretos voam
por pontos mais remotos da terra , deixando suas bênçãos
ou infortúnios como trilhas atrás de si. Assim construímos
nosso futuro pensamento a pensamento, para o bem ou
para o mal , para a vitória ou para a derrota. Ainda não
sabemos bem, mas assim fazemos nosso universo . Faça
deles seu destino e espere. Pois amor traz amor, vitória traz
vitória e alegria traz felicidade.
Por isso pense sempre no que está pensando e corrija a
rota de vez em quando.
“Você reflete aos outros o que seu coração quer mostrar.”
Mesq uita

A cada edição novos pensamentos! Colabore você
também enviando o seu para nossa redação:
ascom@minasdeideias.com.br
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