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CARÍSSIMOS ASSOCIADOS!  

O começo de ano é uma época de reflexão sobre o que fizemos no 

ano que acabou e o que faremos de positivo no novo ano que está 

apenas começando.  

Nada melhor do que começar o ano novo cheio de planos, objetivos, 

motivação e entusiasmo; agora é tempo de encher o coração de 

otimismo, esperança e sonhos, é tempo de recomeçar e renovar, pois 

um novo ano  está começando e devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao 

máximo. 

Neste novo ano que se inicia a equipe da ONG Moradia e 

Cidadania/SC espera poder estar mais próxima dos  associados para 

juntos  conseguirmos trazer novos colegas para esta Rede do Bem e, 

assim podermos transformar mais vidas em 2019.  

Como já dizia Raul Seixas: Sonho que se sonha só, é só um sonho que 

se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. 

A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO 

De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU), "o voluntário é o jovem ou o 

adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao 

seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, 

sem remuneração, a diversas formas de 

atividades, organizadas ou não, de bem-estar 

social, ou outros campos". 

Segundo especialistas, ser um voluntário 

estimula a preocupação com os outros e faz com que ocorra uma 

mobilização por causas de interesse comum. Assim, ao estabelecer 

laços de solidariedade e confiança mútua, o ser humano fica mais 

fortalecido para enfrentar as crises e torna a sociedade mais unida 

ao lutar por um objetivo. "É necessário que a pessoa sinta vontade 

de se doar em prol de uma causa, que esteja disposta a fazer de 

sua ação algo que transforme ou melhore alguém ou algum lugar. 

 
 

ENTREVISTA 

Esta coluna está reservada 

para pequenas entrevistas com  

associados/as  que estejam 

realizando algum trabalho de 

voluntariado ou que faça parte 

de algum comitê da OMC. 

Participe desta coluna 

enviando as respostas e sua 

foto por email.  Neste  Boletim  

a entrevistada é Marilú Tadano, 

Coordenadora do Comitê SR   

Vale do Itajaí. 

 
 

Nome? Marilu Tadano 

 

Profissão? Bancária 

 

Onde moro? Blumenau  

 

 Um prazer? Andar de bicicleta  

 

Uma inspiração? Minha mãe  

 

Um sonho? Conhecer o mundo 

 

Uma palavra ? Amor 

 

 Faz voluntariado? Sim 

 

O que a OMC representa para 

você? Uma oportunidade de 

ajudar as pessoas se 

desenvolverem. 
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PROJETO ÁGUIA PEQUENA 

Águia Pequena é um sonho antigo das 

Irmãs Peregrinas de Blumenau, o objetivo 

era ter um espaço para que as mães de 

baixa renda pudessem trabalhar para 

ajudar a melhorar a vida da família.   

E, em 2012 com a ajuda do Comitê SR Blumenau e outras parcerias 

elas puderam viabilizar este bonito e importante projeto que beneficia 

crianças de 0 a 6 anos em regime integral e de 7 a 9 anos no contra-

turno.  

Atualmente, as Irmãs Peregrinas 

juntamente com a equipe técnico-

pedagógica da Escola Águia Pequena 

acolhem em torno de 32 crianças mas, a 

casa tem capacidade  para  atender  60 

crianças.   

Neste inicio de ano elas estão 

precisando de brinquedos e jogos pedagógicos. Quem tiver interesse 

em ajudá-las entre em contato com a Madre Áurea através do 

telefone: (47) 33343595  

 
  

VOCÊ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS? 
Em 2019 continuamos com a campanha de novos sócios  para ampliar a nossa 

rede de associados e, assim, podermos melhorar os projetos atuais e ampliar a 

nossa rede do bem. Seja associado da ONG Moradia e Cidadania/SC e 

transforme vidas.  A  mensalidade  equivalente a 1 dia de almoço e você pode 

transformar vidas com o valor equivalente apenas  à um ticket Refeição.     

 

 
a 

Ficha de  associado da ONG Moradia e Cidadania/SC 

Nome: .........................................................................................Data nascimento: ___/___  

Documento de Identidade: ................................CPF: ......................................................  

Endereço Residencial: .........................................................................................................  

Telefone trabalho: ......................................................... Celular/WhtsApp.......................... 

E-mail pessoal: ....................................................................................................................  

Nº da matrícula: ............................................... 

 

Autorização  

Autorizo débito em conta: Ag...............      Op..............                    Conta ….....................  

no valor  referente à um ticket alimentação/refeição em favor da ONG Moradia e 

Cidadania/SC . 

 

Assinatura:  

 

Recorte, preencha e assine  a ficha e nos envie via malote para CELOG 

Distribuição/FL-SC - A/C Isabel ou Fátima 

 

 

COMITÊS EM SC 

ONG Moradia e Cidadania é 

representada pelos comitês 

formados por empregados da 

Caixa. Abaixo segue o contato 

dos respectivos coordenadores     

 
SR Florianópolis 

Sandro Xavier  
sandro.xavier@caixa.gov.br 

 

 

SR Vale do Itajai 

Marilu Tadano 
matdno@bol.com.br 

 

 

SR Norte  

Giovana Piroli 
giovanapiroli@gmail.com 

 

 

 
 

SR SUL 

André Cardoso 
andre.borba@caixa.gov.br 

 

 

SR OESTE 

Neste momento este comitê está 

sem coordenação. 
 

 

 

 

Entre em contato com com a 

Coordenação do Comitê da 

sua superintendêcia e  faça 
parte desta rede do bem.!   
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