Maio a Julho
2014

Eventos

Fórum Nacional da Ação da Cidadania

O fórum aconteceu nos dias 30 e 31/05, com o objetivo de proporcionar um espaço de compartilhamento de ações realizadas pelos comitês de cada Estado.

Na ocasião, foi definido um plano de ação nacional (Lei de Incentivo Social e Carta aos candidatos à Presidência); contatos nacionais para apoio a todos comitês
(MDS, Sebrae e SESI); apresentação do livro de 20 anos de Ação da Cidadania,
que será lançado em setembro (cada comitê receberá 10 exemplares); plenária
com todos os comitês do Rio e demais estados; homenagem à Maurício (Presidente da Ação do Rio) e avaliação do encontro. Ficou como proposta a realização do
próximo fórum em Fortaleza, coordenado pelo INEC.

Festival de Arte e Ecologia

Realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, na comunidade de São Vicente, muni-

cípio de Meruoca-CE, o Festival contou com a parceria do INEC por meio de um
aporte financeiro de R$ 5.000,00, realização de mutirão de ambientação dos espaços, mobilização dos espaços de leitura para apresentações culturais/artísitcas.
No dia 28/06, aconteceu a oficina de Brinquedos Cantados (cantigas populares),
facilitada por Márcio Firmiano, Assessor Técnico da Área Social, com a participação de 15 crianças.

Arte em Comunidades
Oficinas

OFICINA BICHINHOS DE
TECIDO
De 14 a 16/05, na sede do

OFICINA DE BONECAS DE PANO E
BRINQUEDOS EM TECIDO
A oficina aconteceu nos dias 30 a
31/07, no Centro de Arte e Cultura

INEC, com a participação de
10 pessoas e confecção de 60
peças. Facilitadora Dione Moreira;

Canoa Mulher, em Aracati (CE),
com a participação de 19 pessoas, que contribuiram para a confecção de 24 peças. Facilitadora:
Selma da Silva Almeida.

* Foto: Oficina de Jogo da Velha
- Itapiúna (CE)

OFICINA DE JOGO DA VELHA
De 04 a 06/06, em Itapiúna (CE),
em parceria com o CEACRI Centro de Apoio a Criança, com

a participação de 38 pessoas e
a produção de 120 jogos. O Curso foi facilitado por uma pessoa

da comunidade: Irenilda Ferreira da Silva.

Arte em Comunidades
Grupos Produtivos

A ideia é formar grupos produtivos e fortalecer a cultura local, utilizando recursos existentes na própria comunidade. O curso engloba também, trabalhar a
parte de gestão e controle da atividade e fortalecimento do grupo por meio do
cooperativismo e das relações.
GRUPO PRODUTIVO ARTE CULINÁRIA – nos dias 23 e 24/05, na comunidade de São
Vicente, foi dado o 5 º módulo sobre Segurança alimentar e Produção de comida
regional, como tapiocas recheadas e peixada, pela nutricionista Cláudia. Participaram 15 pessoas. No curso, foram utilizados alimentos já existentes na comunidade: frutas típicas e legumes. O sexto módulo aconteceu nos dias 06 e 07/06, com a
produção de alguns pratos típicos. Em julho, não houve curso por conta do Festival
Nordestino.
GRUPO PRODUTIVO RECICLAGEM – o curso acontece no Ponto de Cultura de Guaraciaba do Norte, que faz parte de uma comunidade localizada no lixão da cidade. Em maio, dias 30 e 31 foi confeccionado palhaços e animais de pet, facilitado
por Ray Ferreira, com a participação de 18 pessoas e 32 peças; em junho, dias 13
e 14, foram produzidos cachorros de pet e bolsas de caixa de leite, facilitado por
mulheres da própria comunidade: D. Maria Alegre e Raimunda Irineide (1º dia) e
Maria Ximenes e Maria do Socorro (2º dia), com 21 peças feitas (09 cachorros e 12
bolsas). Julho não houve curso.
GRUPO PRODUTIVO CORTE E COSTURA MODA
ÍNTIMA – o curso aconteceu no período de
22/04 a 22/07, três dias na semana, na Associação Profissionalizante Grande União do
bairro Pirambu, em Fortaleza (CE), com a facilitadora Lindismar. O grupo finalizou com 15
mulheres e a produção de 182 peças: calcinha e cueca infantil, calcinha e cueca adulto
(03 modelos), sutiã com bojo e sem bojo, roupa de dormir. O encerramento da
parte prática foi dia 28/07. Em agosto será agendado o curso de produção de
bonecas como contrapartida a parceria com o INEC, para serem entregues na
Campanha de Natal.

Arte em Comunidades
Espaço da Arte

O Espaço da Arte conta com o atendimento de Regina Garcez e Solange Macêdo. A loja funciona ás sextas, de 11h ás 15h30, e no show-room do Banco do
Nordeste. Uma novidade é que as compras podem ser pagas no cartão de crédito
ou débito.

Espaços de Leitura
Nesse período foram implantados 02 espaços
de leitura:
- Comunidade de Munguba, Pacoti (CE), nos
dias 20 e 21/05, com a participação de 20 pessoas e parceria de Sirlene;
- Comunidade Mundo Novo em Jaguaretama (CE), dias 20 e 21/06, com a participação
de 40 pessoas, e parceria do Grupo Mãos à
Obra.
Foi realizado uma atividade no Espaço de Leitura itinerante, na Fundação Franklin Roosevelt,
em Fortaleza (CE), no dia 22/05, contando com

* Foto: Espaço de Leitura em

a participação de 13 pessoas. Facilitadora: Bru-

Munguba (CE).

na Santos.
Ações no Espaço Franklin Roosevelt: atividades educativas trabalhando o gênero textual fábula, com contação de histórias, reflexão em grupo e criação de três
livros com histórias criadas pelos próprios participantes.
• Público participante de maio a julho dos espaços que encaminharam relatórios: 1.436
• Atividades realizadasde maio a julho: Contação de história, Brincadeiras com
jogos, Atividades com massinhas de modelar, roda de leitura, dinâmicas, Pinturas e desenhos, oficinas, VI Forúm da Juventude AMAR (Crato), Colônia de
Férias.

Calendário do Bem
#eucurtoserinec

Por meio do Calendário do Bem, no período de maio a julho, foram realizados
375 eventos em toda a área de atuação do INEC com os temas: Comunidade,
Meio Ambiente e Cooperação, envolvendo colaboradores, comunidade e parceiros. Foram realizadas diversas ações como: palestras de educação financeira,
educação ambiental e qualidade de vida; campanhas de arrecadação de material reciclado e óleo; visita à Associação de Catadores; implantação de hortas;
plantio de árvores; serviços de saúde; serviços de beleza; serviços de relaxamento
e de atividade física; doações de alimentos, livros, roupas, material didático e de
higiene pessoal; oficinas de artesanato; café comunitário; café amigo; ações em
asilos, abrigos, hospitais e escolas públicas;

Cursos e Palestras
Curso de Elaboração de Projetos Culturais
Realização do 2º módulo: elaboração de projetos culturais, editais, orçamentos
e prestação de contas, nos dias 05 e 06/05, com a participação de 15 pessoas,
envolvendo representantes de instituições, artistas e produtores parceiros do INEC.

Encontro de Facilitadores dos Espaços de Leitura
Foi realizado na Escola de Cultura e Arte Dorotéias, no período de 08 a 10/05 ,

com a participação de 38 pessoas de 23 espaços de leitura.
Aconteceram
des:

diversas ativida-

mesa de diálogo com o

tema a “Importância dos Espaços de Leitura no processo de
Desenvolvimento Comunitário”;
diálogo sobre os desafios e conquistas de cada espaço; círculo
dos sonhos; apresentação do
manual; apresentações culturais
nos 03 dias; oficina de brinquedos cantados; oficina de redes sociais; oficina de
artes; vivência de biodança e oficina de teatro e contação de história. Contamos
com os parceiros: Escola de cultura e arte Dorotéias, Sodexo, Ceacri, Banco do
Nordeste, Grupo de Capoeira Estilo Livre, Aldeia Pitaguary e Grupo de teatro Pé na
Rua.

Programa de Desenvolvimento
e Integração Comunitária
ÁGUA BOA (CANINDÉ-CE) – realização de reunião no dia 10/06 com a UECE, para
apresentação do projeto de beneficiamento de alimentos, como forma de culminar com o projeto Padaria Comunitária, desenvolvido pelo professor Pádua. Além
disso, houve uma visita à comunidade com o professor Pádua no dia 26/06, para
conhecer a estrutura da escola e apresentar a proposta. A equipe administrativa
do INEC esteve na comunidade para pensar o projeto arquitetônico. Ainda estamos com uma demanda junto à Coelce para ampliação da rede e mudança de
energia para utilização da água do poço. Mensalmente as atividades do espaço
de leitura são acompanhadas com ajuda de custo para as facilitadoras.
SUSSUÍ (QUIXADÁ-CE) – Nesse período, acompanhamos as atividades do espaço
de leitura e do grupo de teatro, com ajuda de custo para as facilitadoras.
ALTO SÃO JOÃO (RUSSAS) – O processo de mutirão foi iniciado, no total de 06 mutirões, com a restauração das casas e móveis, implantação de quintais produtivos,
oficinas de arte em reciclado, sessões de terapia comunitária e realização do 1º
módulo do curso básico de permacultura. E ainda, fizemos articulação de várias

Foto: Mutirão de restauração
de casas em Alto São João,
Russas (CE).

parcerias como: Cáritas de Limoeiro, UECE, DNOCS, Cagece. Além disso, uma matéria no Jornal O Povo sobre a situação da comunidade, informando sobre o trabalho do INEC, foi publicada.
SANTANA (ITATIRA-CE) - Iniciamos o processo de mutirão, no total de 04 mutirões,
com a restauração das casas e móveis, implantação de quintais produtivos e um
viveiro de mudas, realização do 1º módulo do curso básico de permacultura e articulação de várias parcerias como Prefeitura Municipal de Itatira e UECE.

Articulação de Parcerias
CAGECE – realização de oficinas de material reciclado nos mutirões da comunidade de Alto São
João;
SESI PARANGABA (PROJETO VIRA VIDA) – Foi realizado uma reunião dia 24/06, e ficou como proposta
realizar um grupo produtivo de Brinquedos com os
jovens do Projeto Vira Vida, a partir de setembro, e
realizar um curso de embalagens de produtos reciclados com um grupo produtivo
de familiares dos jovens, no próximo ano, facilitado por Ray Ferreira (Área Social).
IPREDE – Reunião dia 16/06 e outra em julho, com
diversos parceiros para firmar a realização do curso
“Terceiro Setor: Empreendimento Social e Sustentabilidade”, que será ofertado à 50 instituições do 3º

Setor num período de um ano. A ideia é que o INEC e os demais parceiros como
Receita Federal, SEBRAE, UFC, entre outros, facilitem alguns módulos/disciplinas.
Em contrapartida, o INEC poderá indicar 03 instituições para fazer o curso, bem
como indicar colaboradores da sede.
UECE – Parceria para projeto de Padaria Comunitária na comunidade de Água Boa, por meio do
Néctar, coordenado pelo Professor Pádua. Contato realizado em maio e apresentação do projeto
no dia 10/06. Dia 26/06, visita à comunidade para conhecimento do parceiro e
apresentação da proposta.
ESCOLA DOROTÉIA (CENTRO ESPIRITUAL UIRAPURU)
– parceria para realização da Formação de Facilitadores dos Espaços de Leitura: cedido espaço,
hospedagem para as comunidades, e cozinheiro
para fazer as alimentações. Será realizado a implantação de uma turma do Prosseguir em setembro.
MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA DO
BOM JARDIM – articulação de parceria em julho,
para a realização do projeto Prosseguir, a ideia é o
INEC contribuir com R$ 500,00 para ajuda de custo
de hora/aula e material didático (apostilas). O Movimento entra com espaço, profissionais, equipamentos e mobiliação dos alunos.

Parceiros Solidários
Banco do Nordeste
BNB Clube
Camed
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)
Cáritas Limoeiro
Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)
Grupo de Contribuintes - funcionários do Banco do Nordeste
Hotel Escola Dorotéias
Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS)
Mapfre
Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim (MSMCBJ)
Serviço Social da Indústria (SESI)
Sodexo
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

