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“Mostra-me a tua fé sem obras
e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras.” (Tg 2:18)
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SECRI promove lançamento do
novo livro de David Cruz
O

empresário aposentado David
Cruz lançou em julho, no salão
anexo da Paróquia Santa Rita de
Cássia, na Praia do Canto, o seu
novo livro intitulado “Sonetiando”.
Este é o sexto livro escrito por
David Cruz e nele o autor faz uma
homenagem à sua saudosa esposa.
“Ofereço este trabalho à grandeza da
memória e pela saudade da minha
esposa inesquecível Olair, com quem
tive o amor, o carinho e a alegria de
conviver durante 65 anos”, disse.
O evento reuniu familiares e
amigos do escritor, e toda a renda
obtida com a comercialização do

livro foi revertida para o SECRI, um
recurso importante que será aplicado nas ações socioeducativas e de
seus educandos.
Emocionado, David Cruz agradeceu a Deus, aos filhos que lhe
ofereceram a editoração e a impressão do livro como presente de
aniversário, e a todas as pessoas
que também o presenteiam com a
leitura da obra.
Vale ressaltar que ainda há alguns exemplares de “Sonetiando”
à venda na sala administrativa do
SECRI, na Paróquia de Santa Rita
de Cássia, no valor de R$ 20,00.

Em movimento

Estruturação Familiar
O Programa de Estruturação Familiar (PEF) promoveu
durante o mês de agosto oficinas e atividades, como
o Grupo de Orientação às famílias, com rodas de conversas quinzenais voltadas para o cuidado em saúde
e promoção da cidadania.

Crer com as Mãos
No dia 02 de agosto, os educandos do SECRI estiveram
na galeria Homero Massena para conhecer as exposições “Amas - Fisionomias e Desmembramentos”,
de Luciano Feijão, e “Alvorada”, de Rosilene Ludovico. Apreciações artísticas no desenvolvimento das
atividades têm permitido a análise histórico-crítica e
o debate sobre a realidade, mostrando a importância
da presença da instituição durante o desenvolvimento
dessas crianças.

Juventude
Em agosto, quinze mulheres do Projeto Mães Jovens
“Aprender a Educar” participaram do Programa de
Qualidade na Interação Familiar (PQIF). Durante oito
encontros, elas passaram por processo de reflexão e
aprendizagem para desenvolverem repertório adequado de interação com seus filhos e, assim, prevenir ou
amenizar dificuldades no desenvolvimento de suas
crianças. O Mães Jovens conta com parceria da ArcelorMittal Tubarão.

Brincarte
As ações na orientação e estudo dos educandos do
Ensino Fundamental consistem em oferecer condições para ler, observar e questionar o mundo, com
autonomia progressiva para ampliar as informações
e avançar em seus conhecimentos se apropriando
das práticas sociais de leitura.

Minha história com o SECRI
Oportunidade e força de vontade

H

á cerca de um ano, na manhã do dia 21 de agosto,
começava mais um dos vários
cursos oferecidos pelo SECRI à
comunidade, em parceria com
o Instituto Sincades: formação
em “Manicure e Pedicure”.
Quinze participantes se inscreveram no treinamento que,
em 160 horas, as capacitaria
para o desempenho de atividades voltadas aos cuidados
e embelezamento de mãos e
pés. O curso abordou questões
como conduta profissional, qualidade na prestação de serviços,
conhecimento em saúde e segurança; métodos e técnicas
de embelezamento de mãos e
pés e unhas decoradas, entre
outras;
Começava nesta data, também, mais uma história de vida
e superação. Sandra Mara Pe-

reira Moreira, 43 anos, casada,
mãe de quatro filhos, um deles
vítima fatal da violência, estava
entre aquelas que concluíram o
curso. Motivada pelo aprendizado e pela vontade de alçar novos
voos, ela percebeu ali uma boa
oportunidade de trabalho e foi
à luta.
Seu desejo de crescer e realizar pode ser visto, hoje, em
seu novo espaço de trabalho.
Construído por seu companheiro, o local simples, que necessita ainda de alguns materiais
de trabalho, está pronto e tem
um significado importante: uma
conquista pessoal e um apoio
valioso na renda familiar.
Parabéns, Sandra! O SECRI se orgulha de participar da
construção deste sonho e deseja muito sucesso em sua nova
profissão.

Você sabia?
Que em 1987 surgiram as primeiras
iniciativas de aproximação entre paroquianos da Santa Rita de Cássia e um grupo de
nove crianças e adolescentes que lavavam
e guardavam carros no entorno da igreja?
Após reflexões sobre a Campanha da
Fraternidade, cujo tema era “Quem acolhe o
menor a Mim acolhe”, paroquianos, secristas,
vicentinos e legionárias de Maria constataram que esses meninos e suas famílias
moravam no Morro São Benedito (apenas
um deles era da comunidade de Jaburú).
Conta a história que no encontro inicial,
realizado nas escadas de entrada da Paróquia, as crianças expressaram seus dois
maiores desejos: estudar e conseguir um
trabalho.
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