
Link do LIVRO em libras - https://youtu.be/MTFr3MnFVFE

Alcina
● Balde, forca, Jornal

Dona Bai tem sua vida entrelaçada com a história do Brasil. Neta de
escravos, ela tem na história de sua família as marcas desse passado
violento. É reconhecida em São José como a última lavadeira do Beco
da Carioca, onde carregavam baldes para lavar roupas. Tem sua
história contada em diversos jornais e pesquisas históricas.
Link - https://youtu.be/6COzLtNAZPA

Anna
● Cálice e Patena, Azulejos, Carta para Antonieta de Barros

Anna Orlandina foi professora pela Escola Normal Catarinense em
Florianópolis, onde estudou e se formou com Antonieta de Barros, a
quem admirava muito. Muito devota, doou à igreja objetos litúrgicos
quando a igreja foi roubada. Por ser uma professora muito
considerada pelos munícipes, recebeu uma homenagem na passarela
do Trapiche da Praça de São José, onde seu nome está inscrito.
Link - https://youtu.be/vbV8EEgFtlY

Débora
● Diploma, Espelho, Declaração dos Direitos Humanos

Débora tem uma trajetória permeada de lutas e de dedicação. Na
infância, a menina Débora ainda tinha corpo de menino. Adorava usar
roupas e maquiagens da mãe. Gostava da imagem que via ao criar
longos cabelos com as toalhas de banho. Já adulta, dedicou-se aos
estudos e empenha-se para conquistar o tão esperado diploma, e para
garantir seu espaço como cidadã e ter seus  direitos respeitados.
Link - https://youtu.be/Hqj_EcVtwvU
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Aparecida
● Carrinho Catador de Lixo, Reciclagem, Boneca de milho

Dona Cida, essa mulher de voz doce, criada com seus avós, passou a
infância brincando com bonecas feitas de milho. Quando adulta, foi
catadora de resíduos recicláveis para sustentar sua família. Conseguiu
reunir, ao longo de anos, um grupo que hoje soma 39 pessoas na
Associação Aparecida de Lixo Sócio Cultural - ACARELI que conta
com esteiras, prensas e espaço para separação do material.
Link - https://youtu.be/1X_eSuJsOxk

Ivonilda
● Confirmação da candidatura, Cartilha de Alfabetização, Cartilha de Trabalho

Dona Ivone é uma mulher forte e lutadora. Aprendeu a ler e escrever
aos 11 anos de idade. Trabalhou com o serviço doméstico desde muito
jovem. Adorava acompanhar sua empregadora nas audiências do
Congresso Nacional. Tornou-se servidora do Ministério da Saúde, lutou
pela criação do Conselho Municipal da Saúde em SJ e se candidatou a
cargos públicos em defesa da saúde e do SUS.
Link - https://youtu.be/iJ0J1VrBMS8

Jane
● Medalha, Direito da Mulher, Casa Açoriana

Jane, josefense, nasceu e viveu em meio às muitas casas açorianas
em São José. Dedicada e estudiosa, se formou no ensino superior, fez
especialização, mestrado e doutorado e se tornou professora da UFSC.
Foi integrante da Casa da Mulher Catarina e teve papel ativo na luta
pelos direitos das mulheres. Recebeu a Medalha Vereadora Albertina
Krummel Maciel entre outras homenagens.
Link  - https://youtu.be/j-547w4ULWo
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Maria Ana - Regininha
● Adoção, Tocha Olímpica, Boneca Abayomi

Dona Regininha, moça alegre e feliz, vive para melhorar o mundo.
Quando criança, não viveu com sua família biológica. Cresceu
trabalhando com serviços domésticos em casas de família.
Atualmente, dedica seu tempo confeccionando as bonecas Abayomi
para crianças. Com uma alegria contagiante, carregou a tocha
olímpica na beira mar de São José, onde correu 200 metros.
Link - https://youtu.be/zeeKNeRGKt4

Marta Maria
● Idoso, Peça de Cerâmica, Faixa da Olaria

Marta é oleira e começou moldando pequenas peças de barro. Com o
tempo, a criatividade e a experiência ampliaram suas criações.
Dedicada ao que faz, tornou- se professora na Escola de Oleiros
Joaquim Antônio de Medeiros, nome de seu pai. Marta ama a olaria e
hoje uma das mais idosas oleiras da região. Possui sua própria olaria
em casa para não se desligar do maior prazer de sua vida.
Link - https://youtu.be/4EkfXdwdKKQ

Marina
● Profissão Veterinária, Garrafa Pet, Animais abandonados

Marina possui o sonho de que todos os animais abandonados tenham
uma família. Seguiu a profissão de veterinária e dedicou-se aos
animais. Conseguiu adquirir uma carreta transformada em
“castramóvel” que oferece castrações. Estabeleceu parceria com a
ecopet para, por meio de arrecadação de tampinhas de garrafas pet,
conseguir recursos financeiros para a causa animal.
Link - https://youtu.be/8JFvan-_V_w

Marla
● ECA, Lei Maria da Penha, Assistente Social

Marla, lutadora dos direitos humanos, mulher forte, sofreu violência
doméstica ainda jovem, decidiu que trabalharia no combate à violência
contra a mulher e na garantia dos direitos daqueles que pouco são
ouvidos. De uma trajetória forte, nasce uma grande Assistente Social.
Trabalha constantemente com mulheres e crianças proporcionando
reflexões e apoio mútuo.
Link - https://youtu.be/tDtOGhGQJqk
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