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Doações para projetos 
sociais na pandemia

O Instituto Brasil Solidário promoveu, em maio, a doação de cestas básicas 
para enfrentamento do período de isolamento social. Com apoio de parceiros, 
atendeu projetos sociais de três municípios cearenses e um município baiano.

Serviço essencial em Lagoa Nova, 
Rio Grande do Norte, coleta seletiva 
prossegue! Confira!   pág. 4
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Minha história

Boa parte de 
tudo que aprendi 

envolve, também, 
o sentimento de 

amor que vi em cada 
formação do IBS.

Jéssica Sá,
educadora em Tianguá, Ceará

Educação Ambiental Giro Solidário

A promoção do livro e da leitura é essencial no período de 
isolamento social e os cidadãos de Tianguá sabem disso! pág. 7
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Incentivo à leitura

Literatura é liberdade: Clube de 
Leitura virtual anima quarentena 
A educadora Zenaide Campos, da 
equipe IBS, está agitando os gru-
pos de Anjos da Leitura no what-
sapp com dicas literárias, crônicas 
avulsas e até mesmo um Clube de 
Leitura virtual, cujos integrantes 
já leem o segundo livro com muito 
entusiasmo!

Dentre as leituras sugeridas por 
Zenaide, dois títulos destacam-
-se por sua atualidade distópica: 
“Admirável Mundo Novo”, de Al-
dous Huxley, e “1984”, de George 
Orwell. Leituras para os peque-
nos também figuram entre as su-
gestões, alimentando os Anjos da 
Leituras que, por sua vez, são res-
ponsáveis por nutrir o repertório 
literário de suas comunidades!

Carmélia Pereira, colaboradora das 
ações do IBS, também faz frequen-
tes indicações de boas leituras. 
Dentre elas, “Como nasceram as 
estrelas: doze lendas brasileiras”, 
de Clarice Lispector.

O Clube de Leitura Virtual já leu “A 
cinco passos de você”, de Racha-
el Lippincott, sucesso absoluto no 
grupo. O segundo livro é “Anne de 
Green Gables”, o primeiro da série 
de Lucy Maud Montgomery. O livro 
Anne de Green Gables foi publicado 
inicialmente em 1908. É o primeiro 
de uma série de 6 livros que acom-
panham a vida da personagem dos 
11 aos 40 anos. Ou seja, o primeiro 
é apenas um aperitivo!

Júlio Hermann também foi assun-
to no Clube e aceitou o convite para 
participar da série de Diálogos IBS, 
falando sobre música e literatura 
e o processo de criação de seu li-
vro “Até onde o amor alcança”. Os 
Anjos da Leitura participaram em 
peso!

E assim, enquanto o período de 
isolamento social perdurar, pode-
mos nos unir por meio de excelen-
tes histórias e debates! Sigamos 
lendo!

Anote e leia os títulos sugeridos nos grupos de leitura do IBS

No romance de Rachael 
Lippincott, Stella e Will 
são diferentes mas com-
partilham da mesma do-
ença que os impede uma 
aproximação física. 

Anne Shirley, uma órfã 
de 11 anos, é enviada por 
engano à família adotiva, 
que esperava uma criança 
menos questionadora. De 
L.M. Montgomery.

Huxley criou um mun-
do de pessoas progra-
madas em laboratório e 
adestradas para cumprir 
seu papel numa socie-
dade autoritária.

No romance de George 
Orwell, Winston não 
aceita o governo disfar-
çado de democracia que 
lhe é imposto pelo Parti-
do e pelo Grande Irmão.

Explorando o imaginário 
brasileiro, Clarice reconta 
lendas herdadas da tradi-
ção com seu estilo incon-
fundível. São 12 lendas, 
uma para cada mês do ano!
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Boas iniciativas

Presidente do IBS é convidado 
de duas lives no mês de maio

Diálogos IBS: novos 
temas em maio

A série de encontros virtuais 
Diálogos IBS prossegue com 
força total, abordando diver-
sos assuntos do interesse das 
comunidades escolares aten-
didas pelo Programa de Desen-
volvimento da Educação – PDE 
– e também do público geral!

Assista aos Diálogos IBS já dis-
poníveis no canal e não perca 
os próximos! Você poderá par-
ticipar das lives interativas e 
compartilhar seus comentá-
rios e questões!

Toda a programação de maio 
está disponível no canal Diálo-
gos IBS no YouTube, que você 
pode acessar clicando aqui!

No dia 17 de maio, Roberto Pas-
coal da Omunga – grife social, 
fez um bate-papo de 1 hora 
com Luis Salvatore, ressaltan-
do a importância do fundador 
do IBS em sua trajetória social e 
a inspiração para criar a Omun-
ga, empreendimento social 
que leva mais educação para 
crianças que vivem em regiões 
de extrema vulnerabilidade 
social, por meio da construção 
de bibliotecas e formações de 
professores desde 2013. A en-
trevista completa você pode 
conferir clicando aqui!

No dia seguinte, Daniel Rocha, 
fundador do Instituto Cumbuco 
Bom de Bola, chamou Luis para 
outro bate-papo. Daniel era es-
tudante quando participou das 
ações do IBS em seu município 
em 2004, e hoje tornou-se re-
ferência na região, oferecen-

do atividades de educação e 
esporte na Praia do Cumbuco. 
Clique aqui para ver essa entre-
vista!

E assim, trocando experiên-
cias em projetos distintos, es-
ses empreendedores sociais 
enriquecem seus trabalhos e 
unem-se em um só objetivo: 
promover a igualdade social 
por meio de Educação de quali-
dade!

Educadores de Tianguá preparam 
São João Literário virtual

Diante da impossibilidade de realização de um São João Literário presencial 
por conta da pandemia, os educadores de Tianguá, no Ceará, não desistiram: 
estão organizando uma linda festa virtual, com muita leitura e tradição!

https://www.youtube.com/channel/UC_89KvyKoHHS83QoziCBIZw/videos
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D583211145647319%26ref%3Dwatch_permalink
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbS1AOkzOtkA%26t%3D15s
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Educação ambiental

Galpão de triagem de Lagoa Nova 
mantém coleta seletiva na região

Adotando medidas de segurança 
e cuidados necessários por conta 
da pandemia, o município de La-
goa Nova, Rio Grande do Norte, 
prossegue com as atividades de 
coleta seletiva na zona urbana e 
parte da zona rural do município.

Em 2019, o município recebeu 
uma unidade de triagem com 
todos os equipamentos necessá-
rios do Projeto Ventos que Trans-
formam, da Echoenergia, com 
realização do Instituto Brasil So-
lidário. 

Os catadores de materiais reciclá-
veis receberam capacitação ade-
quada, envolvendo orientações 
sobre a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos e treinamento para 
lidar com os equipamentos da 
Unidade de Triagem de Resídu-
os Sólidos – UTRS, e ressaltando 
modelos de organização e geren-
ciamento dos resíduos.

Com o engajamento da Associa-
ção de Catadores de Materiais 
Recicláveis, a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente – SEMMA 
e, principalmente, com auxílio 
da comunidade para a separação 
dos resíduos sólidos, as propos-
tas implementadas impactaram 

significativamente na redução de 
resíduos sólidos recicláveis desti-
nados ao aterro sanitário.

O município equipou-se com 62 
ecopontos espalhados em locais 
estratégicos da cidade, seguindo 
o modelo dos coletores instala-
dos pelo projeto no período das 
formações. O material da coleta 
seletiva tem sido recolhido com 
frequência, três vezes na sema-
na.

Para garantir a segurança e sus-
tentabilidade das atividades jun-
to à Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis – ACMR, a 
prefeitura tem ajudado com re-
cursos na compra de EPIs e des-
tina, através de convênio firma-
do recentemente, o valor de R$ 
3.500,00 para aquisição de gê-
neros alimentícios para compôr 
cestas básicas, além de um au-
xílio de R$ 150,00 para todos os 
associados.

Os materiais triados na UTRS de 
Lagoa Nova, estão sendo comer-
cializados na região de Seridó. A 
venda abrange 100% do estoque 
de recicláveis, itens como papel, 
papelão, garrafas PET, plástico, 
alumínio e outros materiais.



IBS Notícias5

Cidadania

Doação de cestas básicas com 
apoio de parceiros na pandemia
A solidariedade, a união, o tra-
balho coletivo e colaborativo são 
pontos fundamentais que mar-
cam a proposta do Instituto Bra-
sil Solidário!

Buscando fortalecer essa cor-
rente social do bem que tem sido 
fundamental para muitas famí-
lias e comunidades nesse perí-
odo de isolamento social, o Ins-
tituto Brasil Solidário instituiu 
uma ação de segurança alimen-
tar, com a doação inicial de 70 
cestas básicas para duas institui-
ções sociais parceiras que atuam 
no Ceará: o Projeto e Escolinha 

de Surf PAS, em Taíba, localizado 
em São Gonçalo do Amarante, e o 
Instituto Cumbuco Bom de Bola, 
na Praia do Cumbuco em Caucaia.

Já em parceria com a BrLink, em-
presa especializada em soluções 
de arquivamento em nuvem, o 
IBS distribuiu mais 64 cestas 
básicas: 24 para a associação de  
catadores de resíduos sólidos do 
Projeto Recicratiú, em Crateús, 
Ceará, e 40 para o Grupo Ambien-
talista de Palmeiras - GAP, Bahia, 
beneficiando catadores associa-
dos e voluntários da coleta sele-
tiva no município.

Costureiras de Tianguá já produziram mais de 350 máscaras 
No galpão do Assentamento Valparaíso, em Tianguá, Ceará, o trabalho de produção de máscaras de prevenção con-
tra o corona vírus segue a todo vapor! Já foram produzidas mais de 350 máscaras em modelos variados. A procura 
tem sido grande: em três dias venderam-se cerca de 50 máscaras! 

Cumbuco  Bom de Bola

Escolinha de Surf PAS

GAP Recicratiú
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Rádio Escola Alegria em Ibitiara 
promove aprendizado desde 2013

Antes & Depois

Antes

Um cantinho de uma das salas 
de aula da Escola Municipal José 
Pereira de Araújo em Ibitiara, 
Bahia, bastou para que nas-
cesse a Rádio Escola Alegria, 
com o equipamento doado pelo 
Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE! A rádio foi 
batizada democraticamente 
em 2014, mediante votação de 
todo corpo discente da escola! 
E desde então, vem promoven-
do muito conhecimento com 
muita alegria, pois aprender na 
prática é prazeroso e divertido! Depois

Depois Depois
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Projeto Leitura em Família monta 
biblioteca ao ar livre em Tianguá

Giro solidário

Para atender a demanda literária das famílias em isolamento, os Anjos da Leitura da Comunidade de Valparaíso 
em Tianguá, no Ceará, montaram bibliotecas na rua para empréstimos de livros com a Sacolinha Viajante. Todos 
os cuidados necessários foram tomados para que a ação fosse segura para todos!
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Um novo Anjo da Leitura 
surgiu em Tianguá: Jéssica Sá

Mediação de leitura sempre foi a 
paixão de Jéssica Sá, educadora 
no Assentamento Valparaíso, em 
Tianguá, Ceará. Ela sempre pro-
moveu eventos, apresentações e 
festividades na região.

Minha história

Por isso, quando o Projeto Ventos 
que Transformam, da Echoener-
gia com realização do Instituto 
Brasil Solidário, levou formações 
de arte, cultura, educação am-
biental, empreendedorismo e 
incentivo à leitura para duas es-
colas do assentamento em 2017, 
Jéssica quis participar de todas! 
Optou por focar no teatro de som-
bras e lá, entendeu que a contação 
de histórias poderia ir muito além 
das rodas de leitura com indica-
ções literárias. Visitando outras 
formações, viu possibilidades 
com aventais literários, tapetes, 
caixotes e até fantoches feitos 
com meias e retalhos coletados na 
comunidade.

Os projetos ganharam ainda mais 
força após a inauguração da Bi-
blioteca e Espaço de Leitura Ven-
tos que Transformam, uma estru-

tura de 120m² com ambiente lúdi-
co e rico acervo literário de 1000 
títulos. Jéssica tornou-se um Anjo 
da Leitura, promovendo momen-
tos de acolhimento à toda a vizi-
nhança. O espaço passou a ser re-
ferência em atividades culturais e 
literárias na comunidade!

Jéssica ainda participou de novas 
formações do projeto e agora, du-
rante a pandemia, já confeccionou 
5 livros cujas histórias apresenta 
em vídeos, gravados na compa-
nhia de sua filha.

“O IBS que trouxe esse novo colo-
rido para a minha contação de his-
tórias. Fiz uma mini biblioteca na 
minha casa que eu mesma pintei 
e organizei e hoje, promovo vários 
projetos literários para a comuni-
dade, até no meio virtual”, ressal-
ta a educadora.
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