SOLIDARIEDADE

Re de d o b em

MINI GALERIA
Especial Caretas por Sérgio

Rosane Lucas, Chef Concierge JW Marriott e presidente da Fundação, conta sobre o belo trabalho desenvolvido juntamente com sua equipe.

Caddah

Na TV
A Casa de Apoio recebeu a equipe do programa Belleza
Pura, apresentado por Rosani Goulart e exibido na TV Bandeirantes. A apresentadora conheceu de perto o belo projeto realizado em prol
de 79 famílias. No final Rosani entrevisto u S and ra Nó brega, que recebeu
o certificado “Ação
do bem”, nome do
quadro do programa.

- Comprando e “vestindo” a nossa CAMISA; doando
alimentos e roupas; participando dos eventos e fazendo a
captação 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 ou BRADESCO - agência 0445 - conta corrente 0142134-4 (corporativo);
Sua participação é muito importante para dar continuidade aos nossos projetos e atividades, mantendo a alegria de
nossas crianças e de suas famílias.

Metrô Rio: g esto d e Amor

Sede: (21) 2502 8343 / 2293 2210 info@caccst.org.br
Corporativo: (21) 2220 2668 corporativo@caccst.org.br
Vi site o nosso site: www.caccst.or g.br

Além dos chocolates, que fizeram a alegria da garotada, a
presença e o carinho dos voluntários do Metrô Rio somou ao
trabalho existente.O trabalho voluntário exerce o papel de
aprofundar as relações humanas e integrar os que precisam de
ajuda e os que querem ajudar. A CACCST agradece o carinho.

Como Par
Par
ticipar?
articipar?

N OTAS
Dupla ação
As academias agora podem contribuir com a manutenção da CACCST
e ainda ajudar o meio ambiente. Coloque a disposição dos seus alunos
à venda de squeezes doado pela
SRPACK no valor de R$ 10, 00, e
reflita sobre a questão ambiental antes de colocar mais um dejeto na natureza. A Instituição se responsabiliza pela entrega e pela retirada do material.

Janeiro-Fevereiro - Março

Deixe uma mensagem
Se perguntassem, há três anos, se eu desenvolveria esse
tipo de trabalho, tenho certeza que minha resposta seria não.
Mas, como o destino a Deus pertence, e eu não escolhi esse
trabalho, foi esse trabalho que me escolheu. O que posso fazer
é agradecer a Deus, por ter me dado a oportunidade de estar a
frente desse trabalho, agradecer as pessoas por acreditarem
em mim, e pedir a Deus e a todos os que colaboram com a
Fundação Concierge Brasil, que continuem nos dando força,
porque no que depender de mim: continuarei fazendo o bem
para as pessoas. Somente colhemos aquilo que plantamos.

Como Ajudar?

Rifa solidária
A Casa de Apoio sorteou pela extração da Loteria Federal, um Fusca 1966,
vermelho, motor 1200. O intuito foi arrecadar recursos
para dar continuidade ao
projeto. A ganhadora foi
Monique Carvalho, funcionária da Shell, com o bilhete 1006.
Sabor novo
Há dois meses a
nutricionista Andréa
Moreira Santiago chegou a Instituição para
dar um sabor especial. Ela tem ensinado
as famílias a aproveitar melhor os alimentos, além de dicas e palestras. Na foto, Andréa ensina as
crianças a prepararem biscoito de aveia.
Doar dá samba
O encontro do tradicional Bloco O Berro da Viúva foi regado a samba e solidariedade. Os organizadores esquentaram
os tamborins no carnaval e não esqueceram de ajudar. As
pessoas levaram ou compraram na hora uma lata em pó que
foi doada à CACCST.
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Qual o prazer em ver o retorno dessa boa ação?
O Prazer? Na verdade não tem preço! Saber que o pouquinho
que fazemos pode transformar o sorriso de uma criança. Lembro, uma vez que fizemos uma ação, e através dela, conseguimos levantar um cômodo sim ples para um a criança (O
Abraãozinho) e o "sonho"dele era ter esse quartinho! Nem um
mês foi passado, e o Abrãozinho fez a passagem, e eu me senti
a pessoa mais realizada do mundo naquele momento, pois ele
fez a passagem, mas antes conseguimos realizar o seu sonho... O prazer dessas ações é divino!!!!!

Qual a importância desse tipo de parceria?
Conhecer pessoas, espalhar solidariedade por aí. E saber
que juntos tudo podemos.

ANO V

Como são desenvolvidas as ações sociais?
As ações sociais são desenvolvidas quase que mensalmente. Realizamos jantares, eventos, no qual o trade do turismo e
simpatizantes comparecem e revertemos a renda para as instituições que ajudamos.

2009

Como vocês conheceram a Instituição?
Assim que começamos o trabalho da Fundação Concierge
no Brasil, eu e Silvio Gomes, meu amigo e Vice-Presidente da
Fundação, decidimos procurar instituições sérias, para que pudéssemos ajudar através da Fundação. E, foi esse mesmo
amigo, o Silvio, que já conhecia o trabalho da CACCST e me
levou até vocês.

O prazer do aprendizado

- Quando abro um livro é tão
bonita a palavra. Meu sonho é ser
escritora - assim Raquel Sales da
Silva de Duque de Caxias, mãe de
Emanuele (11 anos), assistida pela
Casa define o prazer do aprendizado . Pa ra Ela in e, mã e de
Jonathan Carlos da Silva (5 anos)
é uma oportunidade de viajar sem
ir a outros países. - Não sabia história de nenhum país. Não conhecia nem minha origem. Hoje adoro e viajo com as descobertas.
A Educação de Jovens e Adultos, conhecida como EJA, também mostra a sua força como importante forma de promoção da inclusão social. A professora Maria
Cristina Mariano começou há um ano como estagiária, e
hoje, já formada em pedagogia é a professora responsável, principalmente, por realizar o exercício de cidadania.
- O aprendizado também é uma forma dessas mães
cobrarem seus direitos, se sentirem inseridas socialmente e até tirar dúvidas sobre a doença. Elas acabam se
sentindo mais seguras e passam isso para seus filhos.
Diálogo com a escola
O Projeto destinado aos integrantes da CACCST que
estejam matriculados na rede pública de ensino começou
com 20 bolsas de estudos, hoje são 30 e é aberto aos
familiares e adolescentes que precisam de reforço escolar. As aulas são ministradas na sede da Instituição, no
bairro Estácio, todas as terças, quintas e sábados das 9h
às 11h.
- No sábado priorizamos os adolescentes para agregarmos com o trabalho do Dr. Rafael Coelho, psicólogo
dos jovens assistidos pela Instituição. Ele tem focado na
questão vocacional.
Outro fator importante do EJA é mesclar diferentes idades e interesses. Essa heterogeneidade é um fator importante para a efetiva dimensão política desse tipo de educação.

- Essa mistura funciona como uma troca e nos dá ainda
mais motivação. Também marcamos passeios externos e mantemos diálogo constante com a escola onde esses alunos estão matriculados, fazendo visitas e acompanhando o desempenho de cada aluno – relata Maria Cristina.
Exemplo do sucesso dessa mistura é o da família de Tiago
(15 anos), assistido pela CACCST. A família toda participa do
EJA. Na mesma sala estão: os irmãos Rafael, Raquel, a mãe
Sônia e o próprio Tiago.
- Dá para aprender mais, um ajuda o outro e ainda estudamos juntos em casa – diz Tiago que sonha em ser bancário.
O EJA é um método criado pelo educador Paulo Freire. O
método de Freire considera “que as pessoas não são ignorantes ou incapazes de aprender, mas que, ao contrário, possuem
uma bagagem de conhecimento a partir da qual podem aprender novas coisas e despertar o senso crítico.A leitura do mundo
precede a leitura da palavra, afirmava Freire".
O Projeto é coordenado pela pedagoga da Instituição,
Cristiane Teixeira Tavares de Souza. Cristiane é responsável
pela construção e unidade de linha de ação, pelo suporte teórico-metodológico e pela formação continuada dos estagiários. A
equipe é formada pela pedagoga responsável, uma professora
e pela equipe de estagiários, estudantes do curso de formação
de professores.

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

