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Bazar solidário marca o Natal na Comunidade
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Com a proximidade do Natal e das festividades de fim de ano a
solidariedade e as oportunidades de fazer o bem se multiplicam. Por
isso, campanhas de doações para apoio aos mais necessitados
crescem bastante nessa época. Além disso, após quase dois anos
de pandemia, muitas famílias precisam ainda mais de ajuda neste
momento. E foi com esse sentimento que o programa de extensão
Mãos Solidárias, coordenado pela professora Ana Wládia do Curso
de Enfermagem do Campus Vitória, tentou levar a alegria do Natal
para as famílias da comunidade do Alto do Reservatório, no entorno
do Campus.
Dentre as iniciativas promovidas pelo Mãos solidárias,
cabe destaque ao evento Bazar solidário realizado na
Comunidade de entorno do Centro Acadêmico da
Vitória (CAV). Para a professora Ana Wládia, "muitas
vezes é na solidariedade que as pessoas encontram
a única forma de ter acesso ao básico". Então, é
imbuída desse sentimento que se dedica para
organizar o bazar solidário que tem por objetivo
arrecadar recursos para a compra de brinquedos para
as crianças da comunidade. O evento que ocorreu
nos dia 13 e 17 de dezembro contou com o apoio dos
moradores da comunidade para a sua realização. No
primeiro dia, o evento aconteceu na sede do projeto
que fica nas proximidades do CAV, já no segundo dia,
a ação aconteceu na residência de uma das
moradoras do local.
Na foto ao lado, aparece a moradora Verônica da
Silva que abriu as portas de sua casa para abrigar o
evento, ficando responsável por sua realização.
Verônica é dona de casa e já mora na comunidade há
mais de um ano.

O projeto teve ainda outras ações como uma campanha de arrecadação de doações para a
compra de cestas básicas que foram doadas às famílias da comunidade e uma comemoração
natalina no dia 22 de dezembro à tarde, na sede do projeto - localizada na própria comunidade.
Como resultados foram entregues 70 cestas básicas e agroecológicas doadas pelo MST, além de
brinquedos para as crianças.

Feira de leitura tem participação de
Bibliotecária do CAV
A oitava Feira de Leitura do Centro de Educação da UFPE
provocou um amplo debate acerca da importância da leitura
para a constituição de identidades coletivas, destacando a
cultura popular, os saberes dos povos originários, a
diversidade étnico-racial e as múltiplas linguagens artísticas e
sua contribuição para a afirmação de valores humanos em
uma sociedade inclusiva. Nesse sentido, foram realizadas
diversas ações em formato remoto, como mesas de debates,
sarau poético, minicursos, lançamento de livros, encontros
com escritores, apresentações musicais e veiculação de
vídeos com mediações de leitura.
A coordenadora da Biblioteca do CAV, Giane da Paz, foi uma
das convidadas para relatar a experiência de nossa biblioteca
pública ante os desafios de desenvolver as ações durante a
pandemia. Para Giane da Paz participar de um evento como
esse:
"É sem dúvida uma oportunidade de trocar experiências e
saberes com colegas de outras bibliotecas públicas, sejam
comunitárias ou populares, cada uma tentando vencer os
desafios impostos pela pandemia, mas sempre focando na
prestação do melhor serviço para sua comunidade".
Clique aqui para assistir a 8ª Feira de Leitura.

A Bilioteca
do CAV
deseja a
todos um
2022 de
muitas
alegrias e
realizações.
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