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          Durante o mês de junho, 
o tema “democracia” vem 
sendo abordado em todas as 
unidades da ONG Moradia e 
Cidadania no Estado de São 
Paulo. No dia 15 de junho de 
2018, às 14h, a Coordenação 

SPSP recebeu a vereadora 
Juliana Cardoso, atuante na 
zona leste da capital, para 
uma conversa sobre políticas 
públicas e privadas, bem 
como a Campanha Caixa 
100% Pública.
     A ação ocorreu no Espaço 
CDH São Mateus, em São 
Paulo/SP, e teve como 
principal objetivo promover 
um debate acerca da 
participação popular num 
regime democrático. Ao todo, 
foraforam envolvidas cerca de 30 
pessoas.

Coordenação promove bate-papo sobre 
democracia no espaço CDH São Mateus

 Nos meses de junho e 
julho foram promovidas as 
palestras de Atendimento, 
Marketing Social e 
Empreendorismo, aos 
participantes do Projeto, 
visando complementar 
o o conteúdo prático e 
prepará-los melhor para esse 
mercado de trabalho. 

     A ação ocorreu nos Espaços 
CDH, na APCEF, Novo Norte e 
São Mateus, em São Paulo/SP  
e contou com os voluntários 
Adão Sberse, Ana Maria 
Crocci e Lourdes B. Silva, 
além da plataforma Rede do 
Conhecimento, da Fenae, na 
condução das palestras. Ao 
todo, foram 45 beneficiados. 

Coordenação SP promove série de palestras 
com os alunos do Projeto Corte e Evolução

     A Moradia e Cidadania/SP, em parceria 
com a APCEF, promoveu, dia 15 de maio 
de 2018, uma Palestra Motivacional 
para crianças e adolescentes com o 
palestrante voluntário Guilherme Batista.  
A ação ocorreu às 16 horas, no Clube dos 
Empregados da Caixa, em São Paulo/SP, 
e e teve como objetivo a sensibilização das 
crianças para valores fundamentais, 
tais como família, amizade, educação e 
saúde, através do esporte. Ao todo, foram 
beneficiadas cerca de 50 jovens.

Palestra Motivacional para crianças e adolescentes 
no espaço CDH APCEF/SP

     A Moradia e Cidadania/SP marcou presença na Festa Junina da 
APCEF, que ocorreu dia 09 de junho de 2018, às 17h, no Clube dos 
Empregados da Caixa, em São Paulo/SP. A coordenação participou, 
como sempre, divulgando a ONG aos presentes através do jornal e de 
abordagem individual. Além disso, houve exposição e comercialização 
de artesanatos confeccionados nos diversos projetos de São Paulo.

Moradia e Cidadania/SP participa da Festa Junina da APCEF

     

  A Moradia e Cidadania 
promoveu o encerramento 
do Projeto Corte e Evolução, 
com duração de abril a junho.  

A iniciativa ocorreu em 
São Paulo/SP, com apoio da 
APCEF e teve como principal 
motivaçãmotivação a capacitação 
de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
para o ofício da barbearia, 
de modo a promover uma 
alternativa de geração de 
renda imediata. Ao todo, 45 
pessoapessoas foram beneficiadas 
pelo Projeto.

Coordenação SP realiza encerramento do 
Projeto Corte e Evolução – 1ª Edição 2018


