SOLIDARIEDADE

N OTAS
Campanha de alimentos
A Casa passa por uma escassez de itens essenciais a
continuidade do projeto. A dispensa de alimentos não atende
nem ao consumo diário da Instituição e não possui os
alimentos para as cestas que são distribuídas mensalmente.
Beto Si mas
dá ex emplo de
solidariedade
O capoeirista
Beto Simas abraço u com t oda
força o projeto da
CACCST.
De
passage m pelo
Rio, ele emprestou
sua imagem para o
so rte io d e u m
carro Gol G4. Quem puder ajudar a instituição, pode adquirir
a rifa no valor de R$ 10,00 (dez reais) pelo telefone 2220
2668 ou visitar o site www.caccst.org.br. Todo dinheiro será
arrecadado para dar continuidade ao projeto.
Teatr o com
atitude
A turma E m
busca das virtudes
– Dire ção Fábio
Brito com os atores
Filipe Cavalcante,
Ta mara Rib eiro,
Sergio Capria tti,
Mariana Vidal, Verenna Rego e Raisa Gaio. A peça tem como
objetivo arrecadar alimentos e reverter 50% da bilheteria em
prol da CACCST. A estréia aconteceu na Casa de Portugal
em Teresópolis.
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Como Ajudar?
- 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.

Em sua 11ª edição, a Rio Sports Show continuou
exercitando a solidariedade. Cada atleta participante doou
al im entos não-pe rec íve is ou fazi a a contri bui ção
financeir a de R$2,00 e assim participava do evento.
Voltado para a saúde o lema é: visite a Feira e pratique
Solidariedade.

Sandra no Viver a Vida
A novela Viver a Vida vai abordar histórias de superação
em todas as áreas: no amor, na saúde, no trabalho e na família.
Tudo permeado pela marca registrada de Manoel Carlos, grande
cronista da vida cotidiana. Sandra Nobrega – presidente da
Instituição conta sobre o trabalho que desempenha junto a
Instituição. Vale conferir!

Como Par
Par
ticipar?
articipar?

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
O show do Padre Fabio de Melo com participação de
Celina Borges e Andre Leono lançando o CD e DVD “Eu e o
Tempo”, em Campo Grande foi em prol da CACCST. Eles
arrecadaram x toneladas de alimentos. Na foto, voluntários
e mães assistidas ajudam na organização da doação.
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Tecendo sonhos com arte
Curso de artesanato é uma oportunidade oferecida pela Casa de Apoio
para as mães assistidas pelo projeto

Rio Sports Show
Abril a setembro

- O segredo da felicidade é saber sorrir... e estas caretas fotografadas serão motivos de sermos mais felizes em nossos dias,
expulsando toda e qualquer forma de tristeza ou problema que nos afeta. Quero disseminar que o sorriso é um alívio para a dor –
relata o fotógrafo.

Momentos peculiares por Sérgio Caddah

Nº 28

A exposição, na se de da
Instituição, do fotógrafo-voluntário
Sérgio Caddah: “A alegria é uma
careta, a felicidade um sorriso” fez
parte do FotoRio 2009, evento
internacional de fotografia realizado
nacidadedo Rio deJaneiro.Amostra
é uma coletâ nea ret ratos
desenvolvidos durante oficinas de
fotografia com as crianças assistidas
pela Casa.

MINI GALERIA

ANO V I

CACCST participa do FotoRio 2009

Aumentar autoestima, gerar renda e qualificação profissional.
Estes são os objetivos do novo curso promovido pela Casa de
Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST), que reúne
semanalmente as mães assistidas pelo projeto para participar
da oficina de artesanato. Iniciado no final do ano passado o
curso utiliza vários métodos como: reaproveitamento de materiais,
recorte e colagem, bordados, costura, entre outros.As mães já
tiveram acesso a cursos de aperfeiçoamento no SENAI-Cetiqt.
- A repercussão tem sido muito boa, elas estão se sentido
mais valorizadas, pois o trabalho que elas vêm desenvolvendo
tem gerado possibilidades de conhecimento de vários métodos
de aprendizado do artesanato, sendo ainda uma ótima terapia
ocupacional – relata a educadora e coordenadora Cristiane
Teixeira Tavares.
O curso não atinge apenas as mães, algumas crianças participam como ouvintes, pois vêm no dia acompanhando as mães.
- A partir do momento que as mães estão inseridas em um trabalho no qual podem ficar com os filhos a valorização em casa
muda e aprendem a conviver com as pessoas, conhecer outros problemas e a dividir a vida - relata a presidente da Instituição,
Sandra Nóbrega.
Para a coordenadora e educadora, Cristiane Teixeira Tavares, a oficina teve sua concepção alicerçada em importantes pilares.
- Uma ação como esta é muito importante para as mães porque traz a possibilidade de melhorar consideravelmente a
autoestima delas, e sendo assim, há uma melhora também na relação com a própria família, além da descoberta de talentos antes
escondidos.
Mães desempregada veem nas aulas uma importante oportunidade de geração de renda para a família e uma forma de
complementar os rendimentos ao final do mês.

Show do bem II
Outro show que coletou alimentos para a Instituição foi o do
Chiclete com Banana em Piabetá, produzido pela Gang
Produções, no qual a Instituição esteve presente. Mais uma bela
ação que ajuda a manter o apoio nutricional oferecido as famílias.
Sorriso 500
O sorriso 500 é um programa voltado para empresas que
estão comprometidas na Educação Fundamentada com Ideais
de Solidariedade, Educação e Cidadania. As doações podem
ser usadas para benefício fiscal, conforme lei federal 9249/98,
até o limite de 2% do lucro operacional, que garante o abatimento
no cálculo do imposto de renda. Na adesão, a empresa receberá
o Certificado de Solidariedade, que possibilita o uso do nosso
Sorriso Institucional, para ser inserido nos diversos meios de
comunicação com seus clientes e fornecedores, contribuindo
com R$500,00 por mês.
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Câncer não é contagioso...
...mas solidariedade é.

