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INAUGURADA BIBLIOTECA CAROLINA DE JESUS
inauguração da Biblioteca Comunitária Carolina de Jesus na comunidade
Criança Esperança, em Anchieta, nos encheu de emoção e alegria.
Moradores, crianças e adultos, e convidados participaram da realização de um
sonho de mais de 10 anos, comemorado com leitura, teatro e música.
A patrona Carolina Maria de Jesus se fez presente na atuação brilhante de Wilson
Cesar Rabelo, o professor do filme Bacurau, em dupla com a talentosa musicista
Mariana Bernardes. Na sequência, tivemos a ciranda da Gabi e um lindo bolo.
Luiza da Penha Barreto, liderança comunitária local, resgatou a história deste
sonho agradecendo aos “inconformados” que nunca desistiram da ideia de
construir um espaço de conhecimento e transformação, principalmente para os
jovens e as crianças.
Em nome de nossos colaboradores e instituições parceiras que ajudaram nesse
projeto, desejamos vida longa à Biblioteca Carolina de Jesus, que como bem
lembrou Luiza, começa uma nova etapa de sua jornada para garantir acesso à
leitura, educação e cultura para a comunidade da Criança Esperança.

O COMITÊ ELOS e O NOVO MUNDO POSSÍVEL
O Comitê Elos vai participar, em 29.11.2019, da Roda de Conversa
organizada pelo Fórum Social do Rio de Janeiro para intercâmbio entre
os movimentos que, no estado, trabalham para o objetivo do Fórum
Social Mundial. Esse Fórum nasceu em 2001, se contrapondo ao
neoliberalismo, para dizer que outro Outro Mundo é Possível.
O Comitê terá oportunidade de mostrar sua experiência com a Economia
Solidária, forma de trabalho que se baseia na autogestão respeitando o
ser humano e a natureza. É assim que funcionam os grupos de
costureiras que transformam malotes descartados em belos produtos e
o Grupo dos Catadores Cidadãos do Ponto Chic.
Nas experiências de educação e cultura, tem para apresentar ações cujo horizonte
é um mundo que se paute pela democratização da cultura e pela cidadania. Faz isso,
principalmente, em torno das três bibliotecas comunitárias que criou.

VEM AÍ MAIS UMA CAMPANHA PARA ALEGRIA DAS CRIANÇAS
Estamos nos preparando para uma tradicional campanha que se renova a
cada ano: o Apadrinhamento de Natal das crianças participantes dos
projetos apoiados. Leitores das bibliotecas, filhos de costureiras, catadores e
equipe da creche recebem brinquedos dos funcionários do Banco, entregues
nas festas natalinas organizadas pelas
instituições parceiras.
É o momento de dar e receber o
agradecimento no sorriso de felicidade de uma
criança. Vários funcionários do Sedan se
mobilizam todos os anos nessa corrente de
solidariedade e alegria, que temos certeza se
repetirá em 2019.
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SOLIDARIEDADE
AntonioOscarPeixotoVieira,pesquisador
do SOLTEC/UFRJ, Coordenador da
RIPER – Rede de Informação e Pesquisa
em Resíduos e integrante da Secretaria
Executiva do Fórum Estadual de
Economia Solidária do Rio de Janeiro

Elos - Como a Economia Solidária, que você
ajuda a construir no Rio de Janeiro, se liga ao
Fórum Social Mundial?
Antonio Oscar - A identificação é completa.
Da mesma forma que o Fórum Social Mundial
se contrapõe ao Fórum Econômico Mundial a
Economia Solidária se coloca como alternativa
a Economia de Mercado. Na Economia
Solidária o que tem valor é o trabalho,
enquanto na economia de mercado
predomina a lógica do capital. Paul Singer
afirmava que não se preocupava em combater
o capitalismo, mas sim de superá-lo. Tal como
ele, queremos construir uma outra sociedade
onde a competição seja substituída pela
colaboração.
Elos - O que você conhece do nosso trabalho
na área da Economia Solidária?
Antônio Oscar - Conheço menos do que
gostaria, mas sei que tem uma grande
identidade com os princípios e valores da
economia solidária. Acho muito importante
todas as iniciativas que tenham como objetivo
reduzir as desigualdades e construir um
mundo do bem viver.
Elos - Você recebeu, em algum momento,
apoio do Banco do Brasil para suas ações de
Economia Solidária?
Antônio Oscar - O Fórum de Economia
Solidária ainda não recebeu. Quanto aos
empreendimentos de economia solidaria seria
importante que o Banco do Brasil criasse
linhas de créditos com condições mais
favoráveis para esses produtores.

RAPIDINHAS
O Comitê esteve no Sindicato, em agosto, para
apresentar aos delegados sindicais os seus projetos
e lançar uma campanha por ampliação de
colaboradores. No evento, teve oportunidade de
mostrar também os produtos feitos com malote.
Com o aumento da miséria e da fome no Brasil,
volta com toda a força a Campanha Natal sem
Fome da Ação da Cidadania. O Comitê pede aos
colegas que participem com doação de alimentos
que podem ser colocados nas caixas azuis perto
dos elevadores do SEDAN ou em sua sala, no 22º.
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