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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A ONG Moradia e Cidadania é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), criada por empregados da CAIXA, no ano 2000, tendo 

uma Presidência Executiva sediada em Brasília e Coordenações Estaduais atuantes 

em 25 estados brasileiros.  

 

Em 2010, teve início uma grande revisão institucional, no sentido de melhor 

equacionar sua estrutura e sua sustentabilidade financeira, que teve sua 

continuidade no ano de 2011.  

 

No mês de setembro, houve o Encontro Nacional anual, com os gestores estaduais 

e nacionais. Na ocasião foi finalizado o processo seletivo para Presidente Executivo 

da instituição, sendo nomeada e empossada, Terezinha Martins Parreira, ex-

empregada CAIXA, hoje aposentada, para o exercício do cargo. 

 

Os Grupos de Trabalhos (GTs) que foram constituídos em 2010 para a elaboração 

de propostas relativas à estrutura e sustentabilidade da instituição apresentaram as 

proposições, que foram posteriormente encaminhadas ao Conselho Deliberativo 

(CD) para sua apreciação. 

 

Em novembro, o CD aprovou o Regimento Interno da instituição. 

 

Em dezembro de 2011 foi renovada a parceria com a Lexmark e a CAIXA, no âmbito 

da logística reversa. 

 

Durante o ano de 2011, a ONG MORADIA E CIDADANIA desenvolveu projetos nas 

áreas de educação, geração de trabalho e renda, inclusão digital, e qualificação 

profissionalizante, na perspectiva de contribuir para o alcance das Oito Metas do 

Milênio.  
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Em dezembro de 2011, a Moradia e Cidadania contou com 10.102 associados, que 

contribuíram mensalmente para a realização de projetos, programas e campanhas. 

Neste ano, as ações beneficiaram 69.435 pessoas de baixa renda em todo o Brasil. 

Foram investidos R$ 1.590.323,40 em ações e projetos desenvolvidos.  

 

Receita  

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2011, foi constituída com 

recursos das seguintes fontes:  

 

Créditos:  

 1. Contribuição mensal dos associados em 2011:  

 

a) Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e débito em conta: 

R$ 1.569.038,09  

 2. Recursos captados, públicos e privados, para projetos: R$ 343.763,91  

 3. Parceria Lexmark: R$ 319.604,00  

 4. Outras doações: R$ 12.970,26  

Vendas e serviços:  

 1. Papéis inservíveis: R$ 87.073,68;  

 2. Cartuchos e impressoras: R$ 13.875,00  

 3. Sucatas: R$ 14.113,38  

 4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 118.154,64  

 

 5. Receitas com serviços prestados: R$ 99.117,13  

 6. Outras ações: R$ 81.660,40  

Total da receita: R$ 2.659.370,49  

 

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:  

 

Consolidado Institucional  

Linha de Ação  Beneficiários  Valor 

Aplicado  

Ações Emergenciais  
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• Ações Emergenciais, Campanhas e Doações  17225  R$ 

110.920,43  

SUBTOTAL  17225  R$ 

110.920,43  

Linha de Ação  Beneficiários  Valor 

Aplicado  

Ações Estruturantes  

• Eventos, Mobilização e Articulações  1715 R$ 53.686,87  

• Educação para Cidadania, Educação 

Complementar à Escola e Alfabetização de Jovens 

e Adultos  

33924  R$ 

413.673,62  

• Inclusão Digital  2026 R$ 

273.261,95 

• Geração de Trabalho e Renda  10309  R$ 

471.814,85  

• Projetos para Catadores de Recicláveis   799  R$  39.428,45 

  

• Moradia / Habitação  173 R$ 93.616,84  

   

SUBTOTAL  48946 R$ 

1.345.482,58  

TOTAL GERAL  66171  R$ 

1.456.403,01  

 

 

As iniciativas priorizaram o desenvolvimento de projetos estruturantes para a 

melhoria de vida da população pobre visando o fortalecimento de sua cidadania.  

Apresentamos relato sucinto das principais ações e projetos desenvolvidos pela 

Moradia e Cidadania no ano de 2011, nos diversos estados:  
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2. EDUCAÇÃO 

Nesta categoria estão inclusos os projetos e ações que tem como foco, a construção 

de conhecimentos e valores, essenciais para o fortalecimento da cidadania, como: 

alfabetização de jovens e adultos, inclusão digital, educação complementar à escola 

com oferta de atividades artísticas, culturais, esportivas e reforço escolar, bem como 

seminários, palestras e mobilizações com os mais variados temas, como educação 

ambiental, direitos de cidadania, questões de gênero, dentre outros. 

Os projetos são desenvolvidos em parceria com associações, escolas, igrejas, e 

outras instituições em benefício de crianças, jovens, adultos e idosos de baixa renda, 

comunidades quilombolas, jovens em conflito com a lei, catadores de materiais 

recicláveis e suas famílias, moradores de rua, entre outros. 

Seguem abaixo algumas ações e projetos desenvolvidos nos estados. 

2.1 PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL 

Coordenação da Bahia 

A Moradia e Cidadania/BA estruturou nova Sala de Inclusão Digital no Rememorar – 

na Santo Antônio, centro antigo de Salvador. No dia 01 de novembro foram 

comprados 04 monitores, 01 teclado, 01 mouse e 01 CPU; esses equipamentos 

foram adquiridos com os Recursos da Campanha Sua Nota é Um Show de 

Solidariedade e a ONG investiu recurso na adaptação do espaço físico.  

No dia 14 de julho de 2011, foi celebrada mais uma entrega de certificados dos 

alunos concluintes do Projeto Inclusão Digital, resultado da parceria entre a Moradia 

e Cidadania/BA e a Igreja Batista Nova Esperança no bairro de Pituaçu. Os 

participantes do projeto tiveram curso de Introdução à Informática e/ou Manutenção 

de Microcomputadores. 

O Projeto Inclusão Digital, desenvolvido pela Moradia e Cidadania/BA, é efetivado 

através dos recursos provenientes da Campanha Sua Nota é um Show de 

Solidariedade e de parceiros. O recurso adquirido pela captação de notas fiscais 

permite à Moradia e Cidadania prover a instituição com equipamentos novos de 

informática para o desenvolvimento dos cursos ligados a Inclusão Digital. 
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Em depoimento, a participante do curso Railza dos Santos, 26 anos, se diz contente 

com o resultado. ―O curso foi muito importante, pois há crianças que desde seus 5 

anos possuem contato com o computador.  Através do curso pude adquirir 

conhecimento para criar e-mail, digitar um texto no Word e no Excel‖. 

Compareceram ao evento, os Pastores Robinson Ávila (coordenador das Ações 

Sociais), Waldir Martins (presidente da Igreja Batista Esperança), Gregory Allan Horn 

(Presbiterian Church of uper Montclair de Nova Jersey, EUA), o instrutor João 

Soares, amigos, familiares dos alunos e membros da instituição. 

Coordenação de Goiás 

Formatura do Curso de Inclusão Digital Sala Herbert de Souza 

A Moradia e Cidadania/GO realizou, no dia 30 de junho/2011, a primeira formatura 

do curso de Educação Digital. O evento aconteceu na sala Herbert de Souza no 

Edifício Sede da CAIXA, em Goiânia.  

  

A entrega dos Certificados foi um momento de muita emoção aos 19 formandos, e 

para os familiares que participaram do evento. Durante a solenidade de formatura, 

os presentes assistiram ao vídeo ―Filtro Solar‖. O evento contou com a presença da 

equipe da Moradia e Cidadania/GO. 

  

O Curso de inclusão digital tem como objetivo atender pessoas de baixa renda, 

oferecendo-lhes o curso de informática básica, acesso à internet, além de oferecer 

maiores chances de ingresso no mercado de trabalho. Agradecemos aos associados 

e participantes que contribuíram para a realização de mais este projeto, tornando 

possível a qualificação dos formandos. 

Parceria firmada entre a Moradia e Cidadania/GO e Grupo pela Vida rende 

frutos para portadores de HIV 

Fundado em 13 de janeiro de 1992, o Grupo pela Valorização, Integração, Dignidade 

do Doente de Aids, é uma Organização sem fins lucrativos, gerida em 78% por 

pessoas portadoras do Vírus HIV (AIDS), sendo o restante do Grupo operacional, 

familiares de portadores ou voluntários (profissionais de Saúde). 
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A parceria entre a Moradia e Cidadania/GO e o Grupo Pela Vidda tem vários anos, 

em que oferece gratuitamente o curso de Educação Digital e o transporte a 25 

portadores do vírus HIV anualmente. As aulas acontecem na sala Hebert de Souza 

na sobreloja do Ed. Sede da CAIXA em Goiânia. 

Em depoimento a ex-aluna Valdete Macedo da Silva Candido disse: ―O curso abriu 

oportunidades e essa parceria foi, para mim, muito significativa, tanto que levei a 

minha neta para também participar do curso‖. 

 

 

 

 

 

A Moradia e Cidadania/GO é parceira do Projeto ABC Digital, realizado no 

município de Ipameri/GO.  

A iniciativa atendeu mais de 60 pessoas 

no primeiro semestre de 2011, e pretende 

aumentar a quantidade de pessoas 

atendidas no segundo semestre.  

O Projeto é desenvolvido num Centro de 

Capacitação, é destinado à comunidade 

de baixa renda e tem o objetivo de 

proporcionar conhecimento em 

informática para adolescentes, jovens e adultos dos projetos da Associação Adelino 

de Carvalho e do município de Ipameri/GO. 

O ABC Digital é uma parceria da Moradia e Cidadania/GO e Associação Adelino de 

Carvalho, com apoio do Instituto ALCOA, Microsoft Corporation, Caixa Econômica 

Federal, ATN (Associação Telecentro de Informação e Negócios) e Projeto CAPAZ. 
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Coordenação do Mato Grosso 

Moradia e Cidadania/MT iniciou novas turmas para o curso de Informática 

Básico e Avançado 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em parceria com a Caixa iniciou no dia 10 de 

janeiro os cursos de Informática Básico e Avançado para os prestadores de serviço 

e familiares. O objetivo do projeto é promover a inclusão social das pessoas, 

utilizando as tecnologias da informação como ferramenta de construção e exercício 

da cidadania. 

No primeiro semestre de 2011 foram promovidos 22 alunos, sendo 12 no curso 

básico e 10 no curso avançado. O projeto possui uma sala no 3º andar do edifício 

sede da Caixa/Comandante Costa, 727. 
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2.2 PROJETOS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR À ESCOLA 

Coordenação de São Paulo 

Projeto Zaki Narchi reinicia suas atividades em 2011 

O Projeto Zaki Narchi, inicia 2011 com uma 

surpresa: Euler, participante do projeto 

Zaki Narchi, conquistou o 1º lugar na ETEC 

- Escola Técnica Estadual, 

concorridíssima, preparado por 

empregados aposentados da Caixa. 

O Projeto inicia dando ênfase na equipe de 

futebol, recentemente formada, tendo 

como monitor o voluntário Mauriti Yamada, empregado da Caixa.  

A equipe tem 50 participantes e fila de espera, com idade de 07 a 14 anos, meninos 

e meninas. Através desse esporte tão estimado pelo público, pretende-se incluir 

palestras e dinâmicas a respeito de educação e cidadania.  Os ensaios são aos 

sábados, a partir das 16h.   

Além do futebol, o ano começou para as atividades de dança, violão e artesanato. 

As demais atividades retornaram em março. 
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Moradia e Cidadania/SP é parceira do Programa Bloco a Bloco - O Brasil que 

queremos 

A Moradia e Cidadania/SP é parceira da Lego Education, no Projeto ―Bloco a bloco o 

Brasil que queremos‖. O programa estimula crianças e jovens, de forma lúdica e 

interativa, a refletir sobre o Brasil, suas cidades e comunidades e os diferentes 

problemas encontrados. Dessa forma, eles passam a compreender a realidade por 

meio da ampliação de seu repertório cultural, social, artístico e científico, e podem 

intervir no meio em que vivem. Para concretizar suas idéias, os jovens utilizam a 

robótica educacional, o cinema, a arte da construção em Lego, além de material 

alternativo (que não agrida a natureza).  

Durante o ano de 2010, o Bloco a bloco atendeu a 200 organizações. Destas, duas 

são oriundas da ampliação de organizações parceiras, enquanto as 11 novas foram 

selecionadas por meio de processo seletivo. 

Para tanto, as instituições participantes, entre elas a Moradia e Cidadania/SP, com o 

Projeto CDH São Mateus, receberam uma quantidade de peças Lego, além de 

tecnologia robótica educacional, para que, ao longo de oito meses, pudessem ter 

capacitação em montagem de maquetes utilizando-se daquela tecnologia.  

A metodologia é baseada nos quatro pilares da Educação, utilizada pela Unesco. 

Esta metodologia permite aos alunos que não só absorvam os aspectos 

tecnológicos do programa (educação tecnológica), mas também incorporem atitudes 

e desenvolvam habilidades. São eles: 

Aprender a Conhecer 

O aluno aprende a perceber o mundo e a prestar atenção nas pessoas e nas 

situações que o cercam. 

Aprender a Conviver 

Enfatiza a importância da exploração dos diferentes espaços de convívio social e da 

articulação com eles. 

Aprender a Ser 

Proporciona o reconhecimento da ética, da responsabilidade, do respeito e da 

cooperação.  
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Aprender a Fazer 

Etapa de colocar em prática as ideias para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e do meio em que vivem. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

• Desenvolvimento cognitivo 

Aguçar a curiosidade e estimular a criatividade para solucionar problemas. 

• Maior compreensão do outro e do ambiente 

Reconhecer a necessidade de se trabalhar em equipe.  

• Desenvolvimento da autoestima 

Estimular a pro – atividade, a responsabilidade e a desenvolver o pensamento 

crítico. 

• Domínio da ferramenta robótica 

Ampliar a inclusão digital, desenvolvendo habilidades e competências ligadas a essa 

área. 

• Domínio da comunicação 

Desenvolver e estimular a comunicação escrita e oral.  

 

Equipe Zaki Narchi participou do Evento Lego em São Paulo 

A Moradia e Cidadania/SP, com a equipe do Projeto 

Zaki Narchi, esteve presente no evento LEGO® 

TOWER Brasil 2011, realizado entre os dias 05 e 10 

de abril, no Shopping Center Norte, na Marginal 

Tietê, em São Paulo.  

Promovido pela LEGO® Brinquedos, com o apoio da 

ZOOM | LEGO® Education, o evento contou com a 

presença de mais de 6 mil pessoas, entre parceiros, 

convidados e público em geral. Mais de 20 escolas 

estiveram presentes, com aproximadamente 600 
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crianças, entre elas, as crianças do Zaki Narchi, que participaram das oficinas 

promovidas pela ZOOM.  

O evento bateu recorde mundial, com a montagem da maior torre de peças LEGO, 

que atingiu a marca histórica de 31,19m. O desafio foi bater o recorde da última 

LEGO Tower, feita no Chile, que chegou aos 30,94 metros. A LEGO Tower foi 

construída pela primeira vez em Londres, em 1988. Desde então, já passou por 53 

cidades, em 33 países. 

A Moradia e Cidadania/SP realiza o Projeto 

Zaki Narchi desde 2003/2004. A parceria 

com o Instituto Legozoom, trabalha 

cidadania através de ferramentas como 

robótica e stop motion, de forma lúdica. Em 

2011 a parceria se consolidou. Projetos da 

Moradia e Cidadania/SP passaram a ser 

fornecedores exclusivos, na confecção de 

artesanato de bolsas, entre outros objetos, que serão distribuídos aos 

representantes internacionais da LEGO.  A parceria contempla ainda o fornecimento 

de banners publicitários, e a divulgação das ações da ONG em material 

promocional.  

Parceria entre a Moradia e Cidadania/SP e Pousada dos Pescadores iniciam 

Programa de Educação Ambiental 

A Moradia e Cidadania/SP, em parceria com a Pousada dos Pescadores, localizada 

no Riacho Grande – São Bernardo do Campo desenvolve o Programa de Educação 

Ambiental. O programa proporciona às comunidades conhecimentos, sentido de 

valores, atitudes, interesse ativo e aptidões necessários à conservação do meio 

ambiente. 

O Programa visa à sensibilização de crianças, jovens e adultos, que moram na 

região, sobre a importância preservação do meio ambiente. Serão desenvolvidas 

atividades voltadas à educação e geração de trabalho e renda com a utilização de 

materiais recicláveis. 
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Moradia e Cidadania/SP realiza curso de culinária infantil no Projeto CDH/S 

Mateus 

A Moradia e Cidadania/SP em parceria 

com a Pizzaria e Restaurante do Chicão, 

deram início no dia 20 de agosto de 

2011, as aulas de culinária infantil junto 

ao Projeto Centro de Desenvolvimento 

Humano (CDH) São Mateus. 

 A pizzaria além de disponibilizar 

uma profissional para ministrar as aulas, 

fornecerá todo material utilizado pelas crianças durante o curso. 

A Moradia e Cidadania agradece o apoio e contribuição dos parceiros Sara da Silva 

e Edson Pedro da Silva proprietários da Pizzaria e Restaurante do Chicão, que fica 

localizada na Rua Antonio Matos 109 - Jd 9 de Julho - S. Mateus. 

Moradia e Cidadania/SP realiza curso de alfabetização para adultos 

O Projeto Centro de Desenvolvimento 

Humano - CDH/CECOM, desenvolvido 

pela Moradia e Cidadania/SP, iniciou, no 

dia 19 de setembro de 2011, uma aula 

inaugural do ITD - Instituto Tecnológico 

Diocesano Santo Amaro. 

O objetivo é promover cursos de 

alfabetização para adultos dos níveis 1 a 

4, o que possibilitará aos alunos ampliar seus conhecimentos e possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho. 

Na oportunidade estiveram presentes os representantes do ITD, a Gerente de 

Marketing da APCEF/SP Adriana, a Gerente de Relações Institucionais da ONG 

Diva Dias e a Coordenadora do Projeto CDH Silvana Goulart. 
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Coordenação de Santa Catarina 

A Moradia e Cidadania/SC é parceira do 

Projeto Reeducação Afetiva 

desenvolvido no Município de Criciúma, 

na Instituição Bairro da Juventude, que 

tem como objetivo  contribuir no 

fortalecimento da ação da rede de 

proteção social voltada aos 

adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social no Município, ele 

auxilia os estudantes na formação da identidade saudável e fortalecimento de 

vínculos familiares, escolares, comunitários e sociais, numa perspectiva de 

protagonismo social e de crescimento pessoal, ético e moral.  

São realizadas duas oficinas semanais de Biodanza, com duração de 

aproximadamente 3 horas cada uma. Uma oficina é para crianças e outra para pré-

adolescentes e adolescentes. Biodanza é um sistema de integração humana, 

renovação orgânica, reeducação afetiva e reaprendizagem das funções originárias 

de vida. Sua metodologia consiste em induzir vivências integradoras por meio da 

música, do canto, do movimento e de situações de encontro em grupo. 

O Projeto Reeducação Afetiva é inovador na prática pedagógica, pois fornece aos 

educadores novas alternativas para enfrentar as dificuldades oriundas das relações 

de trabalho e, proporcionar aos educandos a possibilidade de entendimento em 
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sociedade e desenvolvimento de seus potenciais devido ao desajuste constante 

vivido no dia a dia que interferem diretamente na aprendizagem. O impacto 

pretendido com este projeto é o da melhoria nas relações pessoais gerando maior 

socialização; que os educandos incorporem no seu viver diário a responsabilidade, 

autenticidade; que recuperem sua autoestima, a capacidade criativa e afetiva e que 

os momentos vividos durante os encontros com o grupo possam ser estruturantes 

positivamente. 

―Dar continuidade a este projeto está 

sendo um desfio que estimula o desejo 

de se associar a todos aqueles que 

acreditam no potencial do ser humano, 

quanto à capacidade de transformação 

para formar vínculos sociais mais 

saudáveis e com isso ser um agente de 

mudança no seu próprio meio. A cada 

encontro surgem fatos que mostram 

que, atrás da desestrutura afetiva existe um núcleo saudável que ao ser acessado, 

leva o indivíduo ao encontro da sua identidade, fortalecendo-a e disponibilizando 

novas habilidades para favorecer o convívio social. Este ó grande desafio, contribuir 

com a formação de jovens que dispõe de ferramentas para lidar adequadamente 

com suas emoções e com isso trocar, a angústia, o medo, a culpa, o desrespeito, o 

sofrimento, a mágoa e a ansiedade pela segurança, maturidade, tranqüilidade, 

equilíbrio, autoestima e amor próprio.‖ – Eni Espode – facilitadora dos grupos. 

A Moradia e Cidadania/SC contribui na 

execução do projeto dando suporte técnico 

para um bom desenvolvimento do mesmo e 

pagamento do facilitador (transporte, 

encargos sociais e honorários). 

Parceiros: Moradia e Cidadania e o Bairro 

da Juventude. As oficinas são orientadas 

pela Facilitadora de Biodanza®, Bióloga e 

Educadora Biocêntrica Eni Spode. 
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Coordenação do Rio Grande do Sul 

Jovens fazem exposição fotográfica na Casa Brasil 

Escrita com a Luz é a primeira exposição 

fotográfica dos jovens do Projeto Tabor da 

Casa Brasil, que realizam desde maio oficinas 

de fotografia com a jornalista Danielle Sibonis. 

"As imagens, apesar de silenciosas, dizem 

muito e têm o poder de alegrar, ferir e 

influenciar comportamentos. Para estes 

jovens, a fotografia possibilita que eles 

criem seu próprio discurso e explorem o 

mundo a sua volta com a sensibilidade 

despertada", defende a jornalista 

idealizadora do projeto. A exposição estava 

na entrada da Casa Brasil durante a última 

semana de novembro,  em comemoração 

aos três anos da Casa em Porto Alegre. 

 

Coordenação de Goiás 

Projeto Revoada, desenvolvido em parceria com a Moradia e Cidadania/GO, 

reinicia suas atividades 

O Projeto Revoada é uma parceria da 

Moradia e Cidadania/GO, Universidade 

Federal de Goiás - UFG e Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - 

CEPAE. Funciona nas dependências do 

Campus II da UFG em Goiânia e beneficia 

40 crianças e adolescentes do CEPAE e 

da comunidade próxima à UFG. No ano 
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de 2010 o investimento da ONG foi para cobertura dos gastos com alimentação, 

transporte, cenografia e materiais didáticos. 

O objetivo do projeto é a formação educacional e artística de crianças e 

adolescentes do CEPAE, com foco em educação ambiental, por meio de cursos em 

educação artística, música, teatro e de construção de bonecos mamulengos. 

O início das atividades do ano de 2011 aconteceu no dia 04 de março e foi de 

muita descontração. As professoras do projeto se fantasiaram e se apresentaram 

aos alunos, além de conhecer cada um e apresentar os personagens que serão 

parte do musical a ser desenvolvido. 

Para acompanhar o projeto e ficar por dentro de todas as novidades, acesse o blog: 

www.projetorevoada.blogspot.com.  

 

Moradia e Cidadania/GO contribuiu com a realização da Colônia de Férias 

Comunidade Albino Boaventura 

A Moradia e Cidadania/GO é parceira da 

Colônia de Férias Comunidade Albino 

Boaventura, evento que aconteceu nos 

dias 04 a 29 de Julho de 2011, no 

Residencial Senador Albino Boaventura, em 

Goiânia/GO.   

O evento teve reflexo positivo na vida das 

crianças e suas famílias, por meio das 
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atividades educacionais e recreativas que participaram. A Colônia de Férias 

beneficiou 40 crianças em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda.  

Esta foi uma ação social do Projeto CAPA - Centro de Aplicação da Pedagogia do 

Amor, da qual a ONG Moradia e Cidadania é parceira, juntamente com o Grupo 

Seara, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Mabel, SESC Mesa Brasil, 

Laticínios Piracanjuba, COMURG e diversos voluntários.  

 

 

 

 

 

 

Coordenação do Mato Grosso 

Moradia e Cidadania/MT participou da 4ª edição o Circuito Caixa de 

Maratoninha 

   

A competição reuniu aproximadamente 1500 crianças entre 06 e 12 anos de escolas 

públicas e particulares, além de integrantes de projetos sociais e esportivos, na 

manhã do dia 20 de março, ao lado do Estádio Aecim Tocantins. 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

20 

A prova contou com quatro categorias divididas por faixa etária e sexo: de 06 a 08 

anos, de 09 a 10 anos, de 11 a 12 anos e uma categoria de crianças com 

necessidades especiais. A cada categoria, apenas um ganha a bicicleta, mas todos 

recebem medalhas como incentivo. 

    

A Maratoninha tem como objetivo promover a cidadania e a inclusão social, 

estimulando a prática do esporte e revelando novos talentos.     

Coordenação de Pernambuco 

Projeto da Moradia e Cidadania/PE, Maracatu Batuque Erê, desfila na cidade do 

Carnaval 

O Maracatu Batuque Erê, projeto 

realizado pela Moradia e Cidadania/PE, 

composto por 45 crianças e 

adolescentes da Comunidade 

Escorregou tá Dentro, viabilizou uma 

apresentação na Cidade do Carnaval, 

Olinda, no dia 26 de fevereiro às 13 

horas na Praça do Carmo. Os meninos 

do projeto tocaram e dançaram ao redor da praça, mostrando ao público, composto 

por turistas que estavam visitando a cidade, o que aprenderam nas oficinas, com 

encanto e animação. Este projeto tem como principal objetivo a conscientização 

cidadã e o valor que cada um possui por meio de descoberta em grupo, evitando 

assim a entrada na marginalização por fazer optar por um caminho de cultura e 
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lazer. As oficinas acontecem todos os sábados na Escola Estadual Amaury de 

Medeiros, no bairro de Afogados, à tarde.  

No sucesso desse projeto inclui-se a participação de um comitê formado por 

empregados CAIXA, com objetivo de praticar o voluntariado em prol das pessoas 

socialmente excluídas, segundo Alberto Jorge Cajueiro da Fonseca, técnico bancário 

da CAIXA, "o maior destaque foi ver no semblante das crianças, a alegria e o 

sentimento de valorização". 

 

 

Moradia e Cidadania/PE e TRF inauguram quadra poliesportiva do Projeto 

Comunidade do Pilar. 

O Projeto Comunidade do Pilar 

desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/PE em parceria com o 

Tribunal Regional Federal - TRF 

resultou, recentemente, na inauguração 

de uma mini quadra poliesportiva 

localizada na escola Nossa Senhora do 

Pilar. A quadra atenderá o quantitativo 

de 238 crianças. A inauguração foi no 

dia 22 de março de 2011.  

O evento contou com a participação da comunidade e a mesa de honra foi composta 

pela Coordenadora Estadual da Moradia e Cidadania/PE, Selda Cabral; Adeneide 
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Vitor dos Anjos, Diretora da Escolinha do Pilar; Roberto Arraes, Secretário do Meio 

Ambiente; Luiz Gurgel, Presidente do TRF. Foi confeccionada uma placa de 

homenagem que levou o nome dos parceiros citados acima. 

 

 

 

  

 

 

Moradia e Cidadania/PE realizou encontro para aprimoramento do Projeto 

Batuques Erê 

Os representantes da ONG Moradia e Cidadania/PE, Selda Cabral, Coordenadora 

Estadual, e o Assistente de Projetos, Isaac Filho, reuniram-se com o Comitê Gestor 

da GIFUG/RE, Alberto Jorge Cajueiro e Ed Cardim Rego, para avaliação e 

reformulação do Projeto Batuques Erê. O encontro, que ocorreu no dia 07 de abril 

de 2011, discutiu diversos pontos, buscando a sustentabilidade do projeto. 

Na pauta da reunião, foi discutida a melhoria na comunicação, novas parcerias, 

integração de reforço escolar com aulas de português e matemática, e 

acompanhamento psicológico das crianças e comunidade.      

 O Projeto Batuques Erê visa a melhoria na qualidade de vida e ampliação da 

cidadania, por meio da arte e cultura, das crianças e adolescentes da comunidade 

Escorregou Tá Dentro, no bairro de Afogados. O projeto funciona por meio de 

oficinas de confecção de instrumentos, danças, estudos sobre a cultura regional, 

aprendizado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e apresentações em 

público.   

Neste projeto participam 50 crianças, moradores da comunidade. A partir desta 

reunião um novo modelo de projeto será formado para continuidade desta ação 
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social, que já acontece há 3 anos, e no qual as crianças e adolescentes aprendem a 

valorizar e acreditar no seu potencial artístico e como cidadão, elevando sua 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 

A Moradia e Cidadania/PE incentiva a leitura 

A ONG Moradia e Cidadania/PE 

contemplou a Biblioteca Pública de 

Jurema, no interior do estado de 

Pernambuco, com 564 livros didáticos, 

que serão usados para incentivar a busca 

pelo conhecimento, com a leitura.  

A doação aconteceu no dia 14 de abril, e 

beneficia crianças, adolescentes e 

adultos, que desejam aprender mais sobre nossa história, sobre o relevo de nossa 

geografia, o aprendizado da língua portuguesa, e também como a matemática é fácil 

de aprender!    

A Moradia e Cidadania/PE recebeu os livros do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI, de Paulista, repassando-os para a Associação Municipalista de 

Pernambuco - AMUPE, e, por fim, para a Biblioteca Pública de Jurema. 
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ONG Moradia e Cidadania/PE apoia a Tarde Cultural para 30 pescadoras 

No dia 27 de abril de 2011, a ONG 

Moradia e Cidadania/PE, em parceria 

com o Programa Caixa – ODM 

(Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio), proporcionou uma tarde cultural 

à 30 mulheres do Projeto Artemar. O 

objetivo foi promover integração entre as 

mulheres, proporcionando lazer e 

valorização da cultura.  

 O Projeto Artemar, coordenado pelo Centro de Cidadania Umbu-ganzá, em parceria 

com CAIXA e apoiado pela Moradia e Cidadania, beneficia mulheres pescadoras da 

Colônia de Pescadores Z23, do Município de Jaboatão. 

Saindo de Piedade, o grupo foi levado ao Teatro do SESC, em Santo Amaro, onde 

assistiram ao espetáculo ―Relações Enquadradas‖. 

Comemoração da Páscoa na Escola Nossa Senhora do Pilar 

A ONG Moradia e Cidadania/PE apoiou 

a comemoração da Páscoa na Escola 

Nossa Senhora do Pilar, no dia 26 de 

abril, em Recife. A comemoração 

aconteceu com uma animada Ceia 

Pascal, reunindo alunos, professores e 

demais funcionários na biblioteca da 

escola, em um clima de muita alegria e 

reflexão.  

As crianças realizaram uma apresentação, dançando e cantando, vestidos de 

coelhinhos da Páscoa. Os participantes também puderam ouvir a Celebração da 

Palavra, com o convidado Pr. Jeziel. 
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Além do apoio da Moradia e Cidadania/PE, que forneceu a ornamentação com bolas 

de festa, a comemoração teve também o apoio da OGMO – Órgão Gestor de Mão 

de Obra do Porto do Recife, que forneceu sucos para o evento. 

Houve também o sorteio de 3 cestas de Páscoa, sendo uma para os alunos, uma 

para os professores e uma para os funcionários. 

Coordenação de Minas Gerais 

Moradia e Cidadania/MG levou crianças para participarem do Circuito Caixa de 

Maratoninha 

No dia 10 de abril, foi realizado em Belo 

Horizonte o Circuito CAIXA de 

Maratoninha. O evento aconteceu na 

Praça da Estação – Centro, às 09h, num 

percurso de 350 metros e terá 04 

categorias dividas em atletas de 06 a 12 

anos e uma categoria especial; os 

vencedores de cada bateria receberam 

como prêmio uma bicicleta. 

Todos os participantes receberam camiseta, boné e medalha; houve, também, 

arquibancada para os pais, pintura de rosto e esculturas em balões para as crianças. 

Foram oferecidas 200 inscrições cortesias aos primeiros empregados e clientes 

CAIXA que preencheram a ficha de inscrição, e a entregaram na EXT Comunicação 

e Marketing Centro de Minas, EXT Comunicação e Marketing BH Sul e EXT 

Comunicação e Marketing Norte de Minas. 

Coordenação da Bahia 

Curso de Percussão em Salvador 

A ONG Moradia e Cidadania/BA apoiou financeiramente a Oficina de Percussão, 

que aconteceu nos dias 26 e 27 de maio de 2011, das 14 às 17h, na região do 

bairro do Pernambués, em Salvador. Além de investir na estruturação física do local, 
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a ONG patrocinou uniformes, lanches e tudo o que foi necessário, para que os 

Jovens tivessem a oportunidade de viver uma experiência inesquecível com a 

Música.   

A Oficina de Percussão faz parte das 

atividades da Caravana do Eu Faço 

Cultura, da Federação Nacional das 

Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal - FENAE. Durante os 

dois dias, a Oficina beneficiou 26 

crianças e Adolescentes. 

Em Salvador, a Moradia e Cidadania recebe crianças e jovens da Comunidade, 

cadastrados pela ONG Junta Salvador Pernambués em Ação, que recebe o apoio 

nas atividades sócio-inclusivas de geração de trabalho e renda à população de baixa 

renda, a exemplo do Projeto Tecendo a Vida, de capacitação em costura.   

No dia 27 de maio, nove dos 25 alunos puderam participar da abertura do Show de 

Seu Jorge e Jauperi, no Bahia Café Hall. Clique e confira o vídeo!  

A Moradia e Cidadania/BA agradece à APCEF e à FENAE pela oportunidade 

oferecida e aproveitamos para pedir a nossos parceiros e associados que façam  

indicações de instrutores profissionais em percussão, para darmos continuidade às 

oficinas, uma vez constatada a receptividade, talento e necessidade da comunidade.  

    

  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x84jhrE3fys
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Coordenação do Ceará 

Parceria da Moradia e Cidadania/CE participa do Campeonato de Dança "Passo 

de Arte” 

 O grupo de dança Arte Popular de Fortaleza, parceiro da 

ONG Moradia e Cidadania/CE, participou do Campeonato de 

Dança "Passo de Arte", que aconteceu nos dias 25 a 29 

de maio de 2011, em Fortaleza/CE. 

 O grupo  foi classificado para a 2ª etapa do concurso que 

aconteceu em São Paulo, nos dias 24 e 25 de junho. Se 

passarem nessa etapa, irão se apresentar em Nova York, no 

Festival de danças internacional. 

 Vamos torcer pelos nossos jovens dançarinos! 

O grupo Arte Popular de Fortaleza representou o Brasil por três oportunidades - em 

2002, 2003 e 2004 - no Festival de Folclore do Mundo de Bray Dunes, na França. O 

Grupo nasceu em 1993, idealizado pela bailarina e coreógrafa Sandra 

Veloso. Desde então, pesquisa, recria e divulga manifestações populares através da 

dança e da música. O balé faz parte da associação Grupos Permanentes de Dança 

do Ceará e, desde 2001, mantém a parceria com a ONG Moradia e Cidadania/CE.   

Moradia e Cidadania/CE realizou o Dia "D da saúde e cidadania" 

 A Moradia e Cidadania/CE realizou, no dia 11 de junho de 2011, o dia D da Saúde, 

com atendimento médico e odontológico, palestras de como evitar a dengue, e de 

primeiros socorros, além de emissão de documentos - carteira de trabalho, 

identidade, certidão de nascimento e casamento -, e corte de cabelo. O evento, 

realizado na comunidade da Sapiranga, foi um sucesso, beneficiando 480 pessoas. 
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2.3 SEMINÁRIOS E MOBILIZAÇÕES 

Coordenação do Maranhão 

Moradia e Cidadania/MA e outras organizações realizam o Seminário 

"Maranhão: Grandes Projetos Grandes Impactos Sócio Ambientais”  

Moradia e Cidadania/MA e outras 

organizações realizaram o Seminário 

"Maranhão: Grandes Projetos Grandes 

Impactos Sócio Ambientais‖, nos dias 25 

a 26 de março/2011, no Sindicato dos 

Bancários, localizado na Rua do Sol, nº 

413, Centro, São Luís/MA.  

MA: Entidades propõem ―resistência‖ aos 

grandes projetos industriais 

Representantes de entidades da sociedade civil organizada do Maranhão se 

reuniram por dois dias em seminário no Sindicato dos Bancários em São Luís para 

discutir os impactos ambientais e sociais existentes e esperados pela implantação 

de grandes projetos industriais no estado. O evento reuniu uma dúzia de entidades 

ligadas aos problemas sociais, ambientais, de moradia, saúde e direitos humanos. 

A comissão organizadora mapeou os problemas em três regiões do estado. Região 

do Munim, Baixo-Parnaíba e Grande São Luis. Para o ‗mapa‘ do seminário, a região 

do Munim engloba dentre outras as cidades de Bacabeira, Rosário e Miranda do 

Norte, que já experimentam fortes impactos sociais com a implantação da Refinaria 

Premium, da Petrobrás, e a Usina Termelétrica, respectivamente em Bacabeira e 

Miranda. 

A região da Grande São Luis, além do silencioso problema da poluição do ar 

imposto sistematicamente há quase trinta anos pela Alumar — cuja atividade 

industrial de fabricação de alumina gera um rejeito poluente conhecido por ―lama 

vermelha‖, que, depositada em lagoas, contamina o solo e o ar — e mais 

recentemente pela Cia. Vale do Rio Doce — que mantém três atividade altamente 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

29 

poluentes, ou seja, a oficina de locomotivas, o terminal de carga de minério de ferro 

e a fábrica de pelotas, que igualmente poluem o solo e o ar — enfrenta ainda a 

poluição e a morte de rios e outros corpos d‘água pela expansão imobiliária recente, 

além de ver ressurgir os conflitos de terra considerados extemporâneos há quase 

duas décadas. 

Da região do Baixo-Parnaíba  vieram preocupantes denúncias de grilagem, expulsão 

violenta de populações habitantes em terras devolutas, corrupção de autoridades 

locais, poluição do ar e do solo, com mortandade de animais e doenças humanas, 

especialmente respiratórias. A implantação de grandes projetos de atividade 

sojicultora e plantio de eucalipto são os dois vilões mais abomináveis da região, 

tendo por trás fazendeiros de outros estados, os chamados ―gaúchos‖ ou ―paulistas‖ 

e a Suzano, indústria multinacional de papel e celulose, com sede em São Paulo. 

Após debater por dois dias, os participantes preparam um documento que foi 

enviado às organizações nacionais e internacionais como ONU (Organização das 

Nações Unidas), OIT (Organização Internacional do Trabalho) e Ministério da 

Justiça. O seminário foi organizado e teve a participação das seguintes entidades: 

Associação Agroecológica Tijupá, Central dos Movimentos Populares, Fórum 

Carajás, Fórum em defesa da Vida do Baixo-Parnaíba, Grupo de Mulheres Negras 

Mãe Andressa, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, ONG Moradia e 

Cidadania, AMOPS, e União Estadual por Moradia Popular. 

 O evento é uma iniciativa de diversas organizações e movimentos da sociedade civil 

maranhense e conta com importante apoio da FASE (Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional).  

 

Coordenação de Pernambuco 

Moradia e Cidadania/PE participou de ação em prol do meio ambiente 

A Moradia e Cidadania/PE, no dia 18 de março, mobilizou a Comunidade 

Escorregou Tá Dentro, do bairro de Afogados. Esta ação, que ocorreu no clube 
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Sargento Wolff, teve como propósito, o levantamento dos interesses da comunidade 

em cursos profissionalizantes. 

Houve a participação de 20 pessoas interessadas nas qualificações. A Moradia e 

Cidadania agradece a fundamental ajuda do parceiro Clube Sargento Wolff que 

cedeu suas dependências para esta ação.  

 

Moradia e Cidadania/PE participou de ação em prol do meio ambiente 

No dia 22 de março, Dia da Água, a Moradia e Cidadania/PE participou do evento 

em homenagem a este dia. O evento aconteceu no Armazém 12, Centro do Recife, 

e também contou com a participação da Prefeitura Municipal do Recife e de diversas 

Escolas da Rede Municipal 
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Participaram do evento cerca de 300 crianças e adolescentes tendo como 

atividades: palestras, exposições, teatros infantis, gincanas e apresentação de 

orquestra formada por adolescentes. Quem também esteve presente foi o Mister 

ONG (arte educador da Moradia e Cidadania PE), com toda sua irreverência com o 

público, repassou dicas importantes, através de brincadeiras, sobre a preservação 

do meio ambiente por meio da reciclagem e também chamou a atenção dos 

participantes alertando sobre o desperdício da água. 

Moradia e Cidadania/PE comemora o Dia Internacional da Família 

 A ONG Moradia e Cidadania/PE, em 

parceria com o grupo Horizonte 

Desenvolvimento Humano, organizou 

um evento especial em comemoração 

ao Dia Internacional da Família. A 

celebração aconteceu no dia 15 de 

maio de 2011, às 9h, na Escola Amaury 

de Medeiros, no bairro de Afogados. O 

evento beneficiou famílias da Comunidade Escorregou tá Dentro, totalizando 150 

pessoas. 

As famílias foram recepcionadas com música e lanche. A Coordenadora Estadual da 

Moradia e Cidadania, Selda Cabral, fez um breve discurso dando boas vindas, 

explicando a proposta do evento, e apresentando a equipe Horizonte, comandada 

pela arte terapeuta Jane Cavalcanti. A Equipe Horizonte é um grupo de pesquisa, 

educação, clínica psicoterápica tendo como foco a promoção da saúde emocional 

através da consciência corporal, criatividade e prazer. 

As famílias presentes participaram de forma lúdica, agregando valores importantes 

como a importância do diálogo, união e respeito. Houve também um momento de 

confraternização e trabalhos manuais com argila, onde todos puderam criar sua arte. 

Para um dia tão especial, a ONG teve o prazer de receber o associado Luciano 

Queiroz, funcionário da RSNRA-CAIXA e também de Luzinete Alves, aposentada da 

CAIXA e diversos voluntários próximos da comunidade. Além da equipe da Moradia 
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e Cidadania/PE: Lúcia Helena, assistente administrativo e Danielly Amorin, 

estagiária.   

No final do evento, todos cantaram a Oração da Família, musica do Padre Zezinho, 

e cada pessoa recebeu uma rosa simbolizando paz e amor. 

Em 1993, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas proclamou o dia 15 de 

Maio como Dia Internacional da 

Família. Desde então, a ONU tem 

celebrado este dia, chamando a 

atenção para determinadas questões 

que influenciam o dia-a-dia da Família. 

A família é importante para a nossa 

construção de valores morais e éticos, 

uma família bem estruturada tem mais chances de proporcionar uma boa formação 

ao indivíduo.  

Moradia e Cidadania/PE arrecada recursos para projeto social, no Arraiá dos 

Namorados da APCEF/PE 

 A Moradia e Cidadania/PE esteve presente no "Arraiá 

dos Namorados" da APCEF/PE, que aconteceu no dia 10 

de junho de 2011, no Clube Português, em Recife.  A 

ONG participou da realização da Rainha do Milho 2011, 

cujo objetivo foi arrecadar dinheiro, na venda de votos 

com a participação das unidades, com o intuito de 

reverter para realização do Projeto  Educação Esportiva, 

dentro da Comunidade do Alto José do Pinho e Casa 

Amarela. O Projeto tem como finalidade a criação de um 

time de futebol com 48 crianças e adolescentes.  

O primeiro lugar ficou com a Superintendência Regional de Recife, que arrecadou 

R$ 3.500,00, com a candidata Bruna Borba Emeri, cuja premiação foi uma 

hospedagem no final de semana em qualquer lugar do Brasil pelo Clube de Viagem 

RDC Férias e R$ 300,00. 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

33 

O segundo lugar foi da Agência Boa Viagem, com R$ 2.768,00, Janayna Menezes 

da Silva, que também ganhou uma hospedagem no final de semana em qualquer 

lugar do Brasil. 

O terceiro lugar foi do Posto de Atendimento Bancário do Tribunal Regional do 

Trabalho - PAB/TRT, com R$ 1.645,00, Luana Carolina de Brito Silva, que ganhou 

um microsystem. 

A participação das 17 candidatas mobilizou as Unidades da CAIXA fazendo com que 

todos interagissem em prol dos Projetos. Além disso, a festa continuou animada, 

quando elegeram a Princesa dos Namorados 2011, através de uma votação do 

público. A ganhadora, Susana Morais de França Medeiros, foi da Agência Casa 

Amarela. Com sua simpatia e carisma ganhou o público através do seu desfile e foi 

presenteada com um microsystem.  Todas receberam brindes da ONG Moradia e 

Cidadania, da CAIXA, APCEF e CD da Irah Caldeira. 

A Coordenadora da Moradia e Cidadania/CE, Selda Cabral, afirma a importância da 

participação das unidades mobilizando as candidatas à Rainha do milho. O resultado 

foi excelente! Foi arrecadado R$ 14.079,85. Quantia a ser convertida em Projeto 

Social na área de Educação Esportiva no alto José do Pinho, em Casa Amarela. Foi 

incluído mais um projeto, o Curso Preparatório de Capacitação Profissional em 

Afogados. Arrecadamos também 140 Kg de alimentos, fruto da boa vontade de 

todos.  

Parabenizamos à todos, pela contribuição na transformação social dessas 

comunidades! 

Coordenação do Espírito Santo 

Moradia e Cidadania/ES e parceiros desenvolvem o Mutirão do Bem 

 A Moradia e Cidadania/ES desenvolveu em parceria com a Associação Ateliê de 

Idéias e outras Instituições, o Mutirão do Bem - Valorizando o lugar que 

vivemos", que ocorreu no dia 05 a 20 de janeiro. 
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A ação está dentro do projeto Ecos do 

Bem e visa enfrentar o problema do lixo 

no Território do Bem, que é formado 

pelas comunidades de São Benedito, 

Bairro da Penha, Itararé, Engenharia, 

Bonfim, Consolação, Floresta e Jaburu, 

em Vitória/ES. 

A iniciativa busca sensibilizar os 

moradores dos entornos de pontos sujos de lixo, a partir da realização de 

campanhas de Educação Ambiental. Para o ponto de partida dessa ação, que faz 

parte do primeiro evento de mobilização, foi realizado na manhã do dia 5, um café 

da manhã comunitário na comunidade do Jaburu, fornecido pela Moradia e 

Cidadania. Estiveram presentes no local os técnicos das secretarias municipais de 

Vitória, de Saúde e Serviço, o coordenador da ONG, Roberto Paradizzo, 

representantes comunitários do Território do Bem e toda a equipe do projeto Ecos do 

Bem. 

O propósito do Projeto é de transformar, por meio da conscientização ambiental, os 

pontos sujos de lixo em espaços melhores, mais saudáveis, mais bonitos, para 

serem cuidados como bem-comum pela comunidade. E tem como objetivo geral 

contribuir para o desenvolvimento local de modo sustentável. 

O mutirão do Bem irá formar multiplicadores de boas práticas, incluindo a separação 

e destinação adequada dos lixos secos e 

úmidos. 

Também farão parte da programação, 

atividades lúdicas e visitas domiciliares, de 

porta em porta. 

A meta é que 60% da população do 

Território do Bem seja alcançada e 

sensibilizada, direta ou indiretamente, pela 

mobilização. 
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3. GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

Nesta categoria estão as ações e projetos com foco na qualificação profissional e 

geração de renda. 

Coordenação do Rio Grande do Sul 

Projeto desenvolvido pela Moradia e Cidadania/RS teve aula inaugural em 

Porto Alegre 

As alunas do projeto de artesanato e 

corte-costura, Ziguezagueando e 

Cortando Reto participaram, no dia 15 

de março, na Casa Brasil Porto Alegre 

da primeira aula desta etapa do projeto, 

que capacitará 14 alunas em cada turma, 

em um total de quatro turmas em 2011. 

O grupo de instrutores inclui uma técnica 

em costura, assistente social, psicólogo 

além dos profissionais da casa Brasil. 

O Ziguezagueando é o projeto selecionado pelo programa Caixa ODM, desenvolvido 

pela Superintendência Regional Porto Alegre, com execução da OSCIP Rede de 

Integração e Cidadania (RINACI).  Tem o objetivo de promover a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento em técnicas artesanais com resíduos têxteis aproveitando o 

material reciclável doado por parceiros, visando ampliar a capacidade de geração de 

trabalho e renda das comunidades vizinhas à Casa Brasil. 

Maricel Santos dos Santos foi uma das primeiras a chegar na aula. Ela já freqüentou 

o curso básico na Casa Brasil e está de volta para aumentar seus conhecimentos. A 

acolhida de todos foi muito importante para buscar a continuidade de minha 

qualificação, participando deste curso, ressaltou a treinadora. 

Para Jorge Roberto dos Santos, gerente executivo da RINACI, a proposta deste 

curso é preparar para a geração de renda. ―Além da qualificação técnica, temos 

módulos de desenvolvimento humano, visando fortalecer a estima e autonomia 
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seguindo os fundamentos da economia solidária, estimulando a constituição de 

grupos para produção e comercialização da produção, ressalta. 

Artur Ferreira Almeida, Coordenador da 

Moradia e Cidadania/RS e do comitê da 

SR Porto Alegre, acredita que este 

projeto dará continuidade às ações de 

geração de renda que estão sendo 

executadas na Casa Brasil. As parcerias 

que estão sendo construídas  com o 

Sindicato do Artesão, Persol,  ONG 

Moradia e Cidadania, Fórum de 

Economia Solidária, Diaconia Dom Vicente Scherer, Pastoral da Criança, 

possibilitam a realização deste curso, afirma. 

Casa Brasil – O projeto é do Governo Federal, implantado em Porto Alegre pela 

ONG Moradia e Cidadania . Possui telecentro, sala de leitura, laboratório de 

manutenção de microcomputadores, estúdio multimídia, cursos para geração de 

renda e atendimento sócio-educativo para crianças e adolescentes da comunidade 

Santa Terezinha. 

Caixa ODM - Criado em 2006, o Programa Caixa ODM faz parte da estratégia de 

relacionamento da instituição com as comunidades e pretende consolidar a atuação 

da Caixa como agente financeiro promotor de desenvolvimento local de forma 

integrada com os objetivos negociais, pautado nos princípios que norteiam a 

responsabilidade social empresarial.  

Casa Brasil/Porto Alegre reaproveita banners obsoletos do INSS para 

confecções de bolsas 

Frequentemente banners em desuso vão parar nos lixões, levando em média 500 

anos para se decomporem. Porém, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

através do Programa de Educação Previdenciária (PEP) da Gerência - Executiva em 

Porto Alegre, em parceria com a Casa Brasil, começa a dar um destino sustentável 

para seus banners obsoletos.  



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

37 

Nas mãos habilidosas de costureiras formadas pelo Projeto 

Ziguezagueando realizado na Casa Brasil, os banners em lona viram bolsas de 

passeio, sacolas ecológicas (as chamadas ecobags), necessaires e brindes 

ecológicos. Para a coordenadora do PEP da Gerência, Maria José Alves Machado, 

―através desse trabalho a logomarca da Previdência Social ganha as ruas. É o nosso 

marketing feito de maneira sustentável, sempre objetivando que mais pessoas 

possam contar com a proteção previdenciária‖. 

Eles são repassados à Associação Independente ―Atitude Consciente‖, que conta, 

atualmente, com o apoio da Casa Brasil e da ONG Moradia e Cidadania. Através do 

sistema de economia solidária, a Atitude Consciente oportuniza que pessoas 

possam tirar seu sustento a partir da reciclagem, além de transformar em 

acessórios, objetos que seriam dispensados, agregando vida útil a esse material.  

Um dos idealizadores do projeto e instrutor de aulas sobre empreendedorismo no 

terceiro setor, Marcelo Vargas, viu na moda sustentável um caminho para inclusão 

social e geração de renda. ―Aqui todos produzem e todos ganham inclusive, o meio 

ambiente‖, pontua Vargas. Ele explica que um dos pilares da sustentabilidade é a 

responsabilidade socioambiental, presente nessa iniciativa.   

A coordenadora do PEP, que utiliza uma bolsa da Atitude Consciente diariamente, 

afirma que ―é possível ser fashion e sustentável ao mesmo tempo‖. Você pode 

conferir o trabalho feito com os banners doados pelo INSS no site 

www.atitudeconsciente.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atitudeconsciente.com.br/
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 Moradia e Cidadania/RS prestará apoio técnico à instituição beneficiada pelo 

Fundo Ambiental da CAIXA 

 

Projetos apoiados pela Moradia e Cidadania são selecionados pela Caixa 

Econômica Federal através do Fundo Socioambiental (FSA) para o desenvolvimento 

local e sustentável. No Rio Grande do Sul a proposta teve como foco apoiar 

mulheres, em situação de vulnerabilidade, na busca de geração de renda.  

O projeto ―Costurando o Desenvolvimento‖ foi selecionado e ajudará mulheres 

quilombolas através da geração de emprego e renda. A Moradia e Cidadania/RS, 

Comitê Extremo Sul, é parceira deste projeto e prestará apoio técnico na execução e 

acompanhamento das ações a serem desenvolvidas. 

A assinatura do acordo de cooperação financeira com o Instituto Sinodal de 

Assistência, Educação e Cultura (ISAEC) e com o Centro de Apoio ao Pequeno 

Agricultor (CAPA) aconteceu no dia 25 de agosto de 2011. O valor total alocado 

pelo FSA Caixa para o projeto foi de R$ 118.650,00, a título de investimento social 

privado não reembolsável, por um prazo de 24 meses, a contar da data da 

assinatura do acordo. 

Trata-se do primeiro Acordo de Cooperação do Fundo Socioambiental - Programa 

Caixa ODM a ser assinado no extremo sul do país, na modalidade de seleção 

pública. O projeto beneficiará diretamente 30 mulheres de cinco comunidades 

quilombolas: Comunidade Rincão das Almas e Torrão (de São Lourenço do Sul), 

Comunidade  Moçambique e Cerro das Velhas (Canguçu) e Comunidade Quilombo 

Algodão, situada em Pelotas. Cerca de 50 famílias serão beneficiadas diretamente 

com a ação, e indiretamente 130 famílias. 
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As mulheres quilombolas, público alvo do projeto, vivem em áreas de difícil acesso, 

localizadas em regiões marcadas pela formação geográfica das serras e coxilhas, 

numa situação de vulnerabilidade socioambiental. Os quilombolas possuem poucas 

áreas para produção agrícola, utilizam os recursos naturais de forma extrativista e, 

devido à implantação de indústrias de celulose e papel na região e a grande 

demanda de matéria-prima, grandes áreas limítrofes às comunidades quilombolas 

estão sendo utilizadas para plantio de espécies exóticas (pinus e eucaliptos), 

comprometendo a biodiversidade local. 

 

 

Coordenação do Distrito Federal 

Moradia e Cidadania/DF realiza formatura do Curso de Cabeleireiro 

A Moradia e Cidadania/DF é parceira do 

Projeto Mulher, Beleza e Visual, iniciativa 

que proporciona o resgate da autoestima, 

o desempenho sócio-educacional, e 

oferece condições favoráveis de inserção 

no mercado de trabalho, para mulheres 

de baixa renda. A maioria, mães dos 

alunos da escolinha de futebol da 

Associação Atlética de Santa Maria. 

No dia 15 de abril de 2011, representantes da ONG participaram da solenidade de 

formatura dos Cursos de Manicure e Pedicure, realizado pela AASM. Estavam 
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presentes Laurêncio Korbes, Conselheiro Fiscal da Moradia e Cidadania, Jussara 

Giane, Coordenadora da ONG no Distrito Federal, Cristiane Campos Mendes de 

Melo, Auxiliar Administrativo da Coordenação DF, e a parceira voluntária Cleuza 

Brandão.    

Maria do Amparo, Presidente da AASM, agradeceu a colaboração da ONG para a 

realização das diversas atividades que acontecem na Associação. Em seguida, os 

representantes da Moradia e Cidadania fizeram um breve discurso sobre a 

importância do Projeto para o desenvolvimento socioeconômico dos beneficiados, e 

sobre o valor da parceria da ONG para a melhoria da comunidade local.     

A Coordenação DF presenteou os 14 formandos do curso, com kits cabeleireiro e 

manicure, cada um contendo diversos equipamentos necessários para começar a 

exercer a profissão. Em seguida foi oferecido um delicioso lanche.  

Valdinete Conceição dos Santos, aluna 

do Curso de Cabeleireiro, conta que 

―quando entrei no curso não sabia pegar 

no alicate de unhas, hoje aprendi o oficio 

de cabeleireira e manicure, e realizei um 

sonho‖. Valdinete, aluna exemplar, ia do 

Gama à Santa Maria para participar do 

Curso, e não faltou uma aula sequer.     

Além das monitoras do Curso de cabeleireiro e manicure, o Projeto contou com uma 

recreadora para a brinquedoteca, que cuidou das crianças, filhos das 

alunas. Oferecer um curso profissionalizante é possibilitar que essas mulheres 

trabalhem em casa, e tenham tempo para cuidar de seus filhos.  A AASM 

desenvolve, há nove anos, programas com intuito de tirar crianças e adolescentes 

de 7 a 17 anos das ruas, evitando a vulnerabilidade dos mesmos. 

Daiane da Silva Ferreira afirma que o Curso foi ótimo. ―Eu ficava em casa, e não 

conseguia emprego por falta de qualificação. Hoje eu trabalho por conta própria e 

conquistei independência financeira do meu marido‖.  
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Coordenação do Espírito Santo 

Moradia e Cidadania/ES lançou Campanha Armário Solidário para arrecadar 

roupas e calçados 

A Moradia e Cidadania/ES mais uma vez conta com a solidariedade de todos,  

realizando, com sucesso, a Campanha Armário Solidário. O objetivo foi arrecadar 

doações de roupas e calçados para serem utilizados no projeto Solo Cimento-Sonho 

Concreto, por presidiárias, participantes do mesmo. Este projeto conta com a 

parceria do Instituto Cooperforte e do Ateliê de Idéias. 

Trata-se de um projeto na área da construção civil, com foco na geração de trabalho 

e renda para cinco mulheres presas, em regime semi-aberto, do Presídio Feminino 

de Bubu. E ainda, a capacitação de 10 moradores da comunidade de baixa renda de 

Vista Dourada, no município de Cariacica/ES, com curso na área da construção civil, 

com a utilização de tijolos ecológicos. 

O projeto foi implantado num espaço cedido pela Marca Ambiental, no interior de sua 

planta. A questão é que a empresa possui restrições, e não permite a entrada das 

apenadas ou visitantes usando calçado aberto e bermuda. 

Projeto da Moradia e Cidadania/ES concorre a prêmio internacional 

O Projeto ―Mutirão do Bem – Valorizando o lugar em que vivemos‖, que acontece em 

comunidades de baixa renda de Vitória/ES, está participando de uma seleção 

mundial, por ser referência de articulação local em torno do tema da redução do lixo 

exposto inadequadamente, e por conseqüência da prevenção de desastres naturais.  
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 A ONG Moradia e Cidadania/ES é parceira da Associação Ateliê de Idéias, que 

realiza o Mutirão do Bem. O Projeto tem como objetivo transformar, por meio da 

conscientização ambiental, os pontos sujos de lixo em espaços melhores, mais 

saudáveis e mais bonitos, para serem cuidados como bem-comum pela 

comunidade. A iniciativa tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento 

local de modo sustentável.  

A GNDR - Global Network for Disaster Reduction - cujo escritório central é no Reino 

Unido, selecionou e editou vídeos de estudos de casos de vários países, que serão 

escolhidos por um corpo de juízes por meio de votação pública, realizada por 

comentários postados no site. O vencedor irá receber um prêmio de US$ 3.000. Este 

projeto, Mutirão do Bem, foi selecionado para as finais. 

Moradia e Cidadania/ES é parceira do Instituto Sócio-Educativo no Projeto de 

Serigrafia  

A ONG Moradia e Cidadania/ES é 

parceira do Projeto de Serigrafia, 

realizado na Unidade de Internação 

Provisória – Unip. Além das técnicas de 

serigrafia, os adolescentes aprendem 

sobre a história do Espírito Santo. A 

Oficina tem como objetivo, articular 

políticas públicas, através da geração de 

trabalho e renda, contribuindo com a 

reinserção social de jovens infratores.   

A segunda fase da oficina, com o tema ―Pontos Turísticos do Espírito Santo‖, foi 

iniciada no dia 10 de maio, com aulas teóricas sobre a história de cada ponto 

turístico. Segundo a responsável pelo projeto na Instituição, Rosa Lessa, o próximo 

tema a ser abordado na produção das estampas nas canecas será o dos ―Objetivos 

do Milênio".  

As aulas foram ministradas três vezes por semana, no Espaço Pedagógico da 

Unidade, em Cariacica - Sede, e também teve um módulo, sobre empreendedorismo 

e análise de mercado, incluindo venda e consumo dos produtos produzidos.  
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A oficina de serigrafia é realizada na Unip desde 2006. A ONG contribui com a 

doação de equipamentos, e materiais para a oficina como canecas, tintas, dentre 

outros acessórios.   

  

  

  

  

 

  

 

Coordenação do Paraná 

 Moradia e Cidadania/PR realiza o Projeto Mosaico em sua sede  

 A Moradia e Cidadania/PR desenvolve, 

desde 14 de julho de 2011, o Projeto 

Mosaico. O projeto conta com a 

participação de 10 trabalhadores da 

economia solidária, visando a 

capacitação técnica do grupo, com 

perspectiva de geração de trabalho e 

renda, aliado à organização da 

cooperativa.  

 

O curso de mosaico é ministrado pelo artista Javier Guerreiro, e teve duração de três 

meses, com aulas as segundas e quintas-feiras, das 14h às 17h, na sede da ONG 

no Estado do Paraná ( End. Rua Visconde do Rio Branco, 1631). Como trabalho 

final, foi feito um painel em mosaico sobre o tema "Uma Outra Economia Acontece", 

que deverá ser exposto em espaços públicos para dar visibilidade ao projeto, e aos 

empreendimentos solidários. 
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De acordo com o instrutor Javier, que trabalha com mosaico há 11 anos e ministra 

cursos para entidades ligadas aos movimentos sociais, o artesanato é uma 

alternativa de renda. ―Não existe emprego para todo mundo, e o artesanato promove 

a valorização do individual pelo coletivo e do coletivo pelo individual‖, defende. O 

mosaico será desenvolvido em diversos materiais, para utilização em grandes 

painéis ou em bandejas e vasos, por exemplo. 

     

 

 

 

 

 

 

Coordenação de Minas Gerais 

Moradia e Cidadania/MG desenvolve o Projeto ANEFS - Agência de Negócios 

da Fábrica Social 

O Projeto Agência de Negócios da Fábrica Social – ANEFS – executado pela ONG 

Moradia e Cidadania/MG  e financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, conta com o apoio da  Caixa Econômica Federal e 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

O Objetivo do projeto é consolidar canais para o escoamento da produção dos 

grupos de economia solidária, inseridos na Sistemática Fábrica Social decorrentes 

dos arranjos e convênios de cooperação comercial articulados pela agência e 

parceiros.  Para o alcance deste objetivo, o projeto estruturou a Agência de 

Negócios da Fábrica Social – ANEFS – para o trabalho de prospecção de negócios 

e promove sistematicamente a qualificação destes grupos, tanto produtiva quanto da 

gestão dos negócios.  
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A ANEFS assessora grupos de produção vinculados ou não às políticas públicas de 

geração de trabalho e renda nas atividades (supervisão de produtos, financeiras e 

contabilidade) relacionadas aos seus negócios.    

 A experiência piloto é desenvolvida com grupos de costureiras na Vila São José em 

Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. 

Esta iniciativa possibilita às pessoas interessadas na profissão, que em curto tempo 

de capacitação possam produzir peças e conseguir uma remuneração. Assim, é 

desenvolvida uma metodologia simultânea ao processo de capacitação, produção e 

remuneração. 

 A estruturação dos cursos é montada a partir da articulação com parceiros 

comerciais que se comprometem a comprar os serviços dos novos profissionais. ―A 

maior parte nunca havia operado uma máquina e hoje já integram a linha de 

produção como costureira ou na área de expedição, com oportunidades para 

trabalhar no mercado formal ou continuar na unidade como associada‖, disse 

Elizabeth Filizolla - coordenadora do Projeto Agência de Negócios da Fábrica Social 

- ANEFS.  

A ANEFS monitora todo o processo de implementação da metodologia e negocia 

com parceiros novas oportunidades de trabalho. Estas e outras experiências estão 

sendo divulgadas para as prefeituras e setor empresarial como uma alternativa para 

incentivar que mais pessoas se qualifiquem profissionalmente. Segundo pesquisas 

recentes do Sindicato do Vestuário o mercado de confecção tem um déficit de 20 mil 

costureiras em todo o estado de Minas Gerais. 

Este projeto realizou workshops de gestão administrativa e financeira com a 

participação de diversos empreendimentos, na maioria integrantes da Economia 

Solidária. As oficinas são uma forma de sensibilizar grupos para qualidade de 

produtos e serviços prestados, rotina de registros e organização institucional. Ao 

todo foram oferecidas 08 oficinas temáticas com intervalo de 15 dias. 

O tema da primeira oficina que ocorreu no dia 01 de dezembro foi Assessoria 

Contábil. 
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A Moradia e Cidadania/MG sorteou 15 computadores para os grupos participantes 

dos  workshops. Os computadores possuem sistema operacional GNU-Linux Ubuntu 

10.04 e estão configurados com as planilhas de gestão elaboradas pela ANEFS e 

todos foram orientados para a sua utilização. 

2ª oficina temática para integrantes da Economia Solidária 

   A ANEFS - Agência de Negócios da 

Fábrica Social, realizou a segunda 

oficina temática com os Grupos 

Produtivos da Economia Popular 

Solidária, no dia 09 de fevereiro. A 

partir da demanda de parte dos grupos, 

foram abordados temas relativos ao 

microcrédito, bem como orientações para 

obtenção da máquina de cartão para 

vendas com débito e crédito. 

Os palestrantes convidados foram funcionários da Caixa Econômica Federal:  

 Leonardo Francis da Mota Matos  - Gerente Atendimento Pessoa Jurídica – 

Agência Santo Agostinho 

 Vera Lúcia Campoluna e Silva Melo - Instrutora da Caixa  

A atividade contou com a participação de 15 grupos, além da representação dos 

funcionários do Centro Público de Economia Solidária, ONG Moradia e Cidadania, 

Secretaria Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte e Urbel. 

Foram sorteados de 02 computadores doados pela ONG Moradia e Cidadania e os 

grupos vencedores foram: Suricato e Flores ao Sol. 
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Abaixo as matérias do caderno ―Eu Acredito!‖, publicada no Jornal Hoje em Dia, em 

24 de fevereiro de 2011.  
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3ª Oficina temática para grupos da economia solidária  

 

A Agência de Negócios da Fábrica Social - ANEFS e o Centro Público de Economia 

Solidária realizaram a terceira Oficina Temática, no dia 02 de março, com o tema 

"Conhecendo seu Negócio". 

 

Palestrante: Ana Cristina Mortimer Lio de Carvalho 

Assessora - ANEFS 

Local: Auditório do Centro Público de Economia Popular Solidária 

Horário: 09:00 às 12:00 horas. 

Houve sorteio de 02 computadores!  

4ª Oficina temática sobre Economia Solidária 

A ANEFS realizou sua 4ª oficina temática com os Grupos Produtivos da Economia 

Popular Solidária, em continuidade aos objetivos da ANEFS apresentado aos grupos 

estratégias de gestão e controle da área administrativa e financeira dos 

negócios.                                    

A palestrante foi a assessora da área de Gestão Financeira da ANEFS: Ana 

Cristina Mortimer Lio de Carvalho 

A atividade contou com a participação de 13 grupos, além da representação 

dos funcionários do Centro Público de Economia Solidária-CPES, Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social e equipe da ANEFS. 

Após a palestra a gerente do CPES – Maria Lúcia – prestou esclarecimentos aos 

grupos em relação ao Edital para utilização das barracas da Feira de Artesanato 

(Afonso Pena). 

Foram sorteados mais 04 computadores doados pela Moradia e Cidadania/MG, 

totalizando 10 computadores sorteados e a entrega foi no dia 13 de abril, quando os 

contemplados participaram de uma capacitação para utilizar as máquinas.  
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Os grupos sorteados na 4ª Oficina foram: Sol, Lua, Estrela;  Milefólio; Arte Brilho e 

Mulheres da Arte. 

5ª Oficina temática para grupos de Economia Solidária 

A Moradia e Cidadania/MG realizou, no dia 27 de abril de 2011, a 5ª Oficina 

temática para grupos de Economia Solidária, no Auditório do Centro Público de 

Economia Popular Solidária, em Belo Horizonte - BH.  

 

 

 

 

 

Com o tema "Plano de Negócios", a palestrante Ana Cristina Mortimer Lio de 

Carvalho explicou aos 20 grupos produtivos presentes, o que é um Plano de 

Negócios e sua importância para o sucesso dos empreendimentos.   

Foram sorteados 02 computadores, doados pela ONG Moradia e Cidadania/MG. Os 

grupos sorteados na 5ª Oficina foram: Ação Social Viva a Vida e Mulheres Criativas.  

6ª Oficina temática para grupos da economia solidária em BH. 

A Agencia de Negócios da Fábrica Social 

- ANEFS realizou, no dia 25 de Maio de 

2011, sua sexta oficina temática com os 

Grupos Produtivos da Economia Popular 

Solidária. O evento aconteceu no 

Auditório do Centro Público de Economia 

Popular Solidária, em Belo Horizonte. 

A partir de demanda dos grupos 

produtivos, e com o início da elaboração 

dos Planos de Negócios dos empreendimentos, a ANEFS iniciou abordagem sobre 
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estratégias de Marketing realizadas pelos grupos. A oficina apresentou conceitos 

sobre o tema: formas de aplicação das estratégias de marketing e estudo de caso. 

A palestrante foi a Gerente de Marketing da João Pinheiro Jr e estagiária da ANEFS, 

Luísa De-Lazzari. 

A atividade contou com a participação de 07 grupos produtivos, além da equipe da 

ANEFS e o professor da Disciplina de marketing da Universidade Estadual de Minas 

Gerais – UEMG. 

Ao final, foram sorteados de 02 computadores doados pela ONG Moradia e 

Cidadania. Os grupos sorteados na Oficina VI foram: 100% Artesanal  e  Clareart's 

Moradia e Cidadania/MG apoia a formação de empreendimentos para economia 

solidária.  

Teve início, no dia 03 de agosto de 

2011, a formação de 40 

empreendimentos de economia solidária 

da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, para utilizar o Cirandas. 

Esta ação é um desdobramento do 

Projeto "Implementação de Estratégia de 

Formação em Economia Solidária", 

realizado pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e o Centro de Formação em Economia 

Solidária (CFES), com o patrocínio do Programa Petrobrás Desenvolvimento e 

Cidadania. As formações deste projeto aconteceram entre os meses de março e 

abril de 2011 em todas as regiões do país. Em Minas Gerais participaram quatro 

pessoas que, após capacitarem os 40 empreendimentos, serão Pontos de Apoio 

Cirandas no estado.  

Em parceria com a ONG Moradia e Cidadania/MG, o Ponto de Apoio Cirandas prevê 

uma formação com carga horária total de 08 horas. Seu objetivo é, além de divulgar 

o site do Cirandas, apresentar as ferramentas e possibilidades de utilização do 
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sistema. São trabalhados dois momentos principais: a inscrição e configuração do 

perfil pessoal de cada participante, e a ativação do site do empreendimento com 

todas as suas ferramentas.  No atendimento virtual, os participantes esclarecerem 

dúvidas e colocam em prática o que aprenderam. 

As turmas foram organizadas com os representantes dos grupos. Entre os grupos 

que participaram das capacitações, encontramos desde pessoas que nunca 

acessaram internet, até representantes de grupos que possuem site, blog e 

participam de redes sociais. 

A Moradia e Cidadania/MG ofereceu a infra-estrutura física e o Laboratório Digital 

Linux para a realização desta capacitação. 

 

8ª oficina temática sobre Economia Solidária 

A Agência de Negócios da Fábrica Social - ANEFS, projeto da Moradia e 

Cidadania/MG, realizou, no dia 24 de agosto de 2011, sua oitava oficina temática 

com os Grupos Produtivos da Economia Popular Solidária.  

 A partir de uma demanda dos grupos produtivos, a ANEFS iniciou abordagem sobre 

estratégias de Marketing realizadas pelos Grupos. A oficina apresentou conceitos 

sobre o tema: "Blogs corporativos como ferramenta de comunicação e marketing", 

onde foram expostos e debatidos os prós e contras a respeito da utilização desta 

ferramenta para empreendimentos que fazem parte da economia solidária. 
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 Augusto Schwartz co-responsável pela área de comunicação da ONG Moradia e 

Cidadania/MG foi o palestrante responsável. A atividade contou com a participação 

dos grupos produtivos que são assistidos pela equipe da ANEFS. 

Coordenação do Mato Grosso  

Moradia e Cidadania/MT participa da feira de artesanato  

A Moradia e Cidadania/MT em parceria 

com a AMAC - Associação 

Matogrossense de Artesanato e Culinária 

participa da feira de artesanato que 

acontece todas as terças feira, a partir 

das 18:00hs na praça em frente ao 

Chopão. 

 

Projeto desenvolvido pela Moradia e Cidadania/MT realiza curso de artesanato 

em jornal   

 No dia 04 de março a Moradia e 

Cidadania/MT reiniciou as ações do 

"Projeto Caminho Entrelinhas" de 

Geração, Ocupação e Renda. Em 2011 o 

projeto  atendeu aproximadamente 

setenta e oito bairros da região sul da 

baixada cuiabana. O projeto 

disponibilizou para as comunidades 

carentes, os cursos de artesanato em 

jornal e revista, bordado em sianinha, boneca, tapete em malha, bolsas 

ecológicas/macramê. 

O curso de artesanato em jornal e revista, realizado no período de 04 à 07 de março 

de 2011, para os prestadores de serviço da Caixa, os alunos aprenderam noções 

básicas da arte. Essa arte é feita enrolando folhas de jornal e revista, formando 
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canudinhos que são unidos e transformados em peças que deixam o jornal 

praticamente irreconhecível. O resultado é de grande durabilidade, as peças não 

amassam com o manuseio e podem ser lavadas.  

    O artesanato em jornal e revista além  de ser um meio de descontração e lazer 

também pode apontar uma nova profissão. O material usado é de custo quase zero. 

 

 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Artesanato em jornal e revista 

A ONG Moradia e Cidadania/MT 

realizou, de 04 a 07 de abril, o Curso de 

Artesanato em jornal e revista, no bairro 

1º de Março, localizado na baixada 

cuiabana. O Curso foi uma iniciativa para 

unir reciclagem e geração de renda, e 

beneficiou 27 pessoas.  

Uma edição de Jornal descartada vira 

centenas de rolinhos de jornal. 

Produzidos, cuidadosamente dobrados, cortados e enrolados, transformam-se em 

diversas cestas, cachepots, bandejas, fruteiras, revestimento de cadeiras, bolsas, 

além de outros diversos objetos. 

Para muitos, o jornal de ontem faz parte do lixo... Mas para o artesanato, todas as 

folhas viram luxo! 
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Moradia e Cidadania/MT realizou Curso de Bordado em Sianinha 

A ONG Moradia e Cidadania/MT, em 

parceria com a Caixa, realizou o Curso 

de Bordado em Sianinha, de 11 a 14 de 

abril. O Curso faz parte do Projeto da 

ONG ―Caminho e Entrelinha‖, e tem 

como objetivo promover a capacitação e 

qualificação das mulheres para a 

inclusão social no mercado de trabalho, e assim adquirir melhoria da qualidade de 

vida. Dezoito prestadoras de serviço foram beneficiadas. 

O bordado é uma daquelas artes clássicas, que com o passar dos anos, através do 

trabalho de pessoas talentosas, é renovado e reinventado.  Pode ser utilizado em 

roupas, acessórios, jogos de toalhas, artigos para bebês, em diversas peças de 

decoração de casa, e com uma infinidade de formas de trabalhar e fazer uso da 

técnica. 
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Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Boneca em Meia 

A ONG Moradia e Cidadania/MT realizou 

o Curso de Boneca em Meia, no período 

de 25 a 28 de abril de 2011, no 3º andar 

do Edifício Sede da Caixa Econômica 

Federal, em Cuiabá/MT.  

As bonecas foram confeccionadas com 

meia bouclê, fibra, lã, e fitas de seda 

para enfeitar.  O curso faz parte do Projeto ―Caminho Entrelinhas‖, e teve como 

objetivo, proporcionar aos prestadores de serviços da Caixa Econômica Federal, a 

oportunidade de desenvolverem o potencial artístico, capacitando-os para 

confeccionar e vender bonecas.   

O "Caminho Entrelinhas" é desenvolvido 

em parceria com a CAIXA, e a 

Secretaria de Justiça e Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso. A 

iniciativa tem a finalidade de incentivar a 

prática do artesanato como alternativa 

de geração de renda, troca de 

experiências, lazer, integração, e 

autovalorização. 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Artesanato em Jornal e Revista 

A ONG Moradia e Cidadania/MT, em 

parceria com a Creche Comunitária do 

Bairro Pedregal, realizou o Curso de 

Artesanato em Jornal e Revista, no 

período de 09 a 12 de maio de 2011, em 

Cuiabá/MT. 

O curso tem como objetivo ensinar as 
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mulheres, donas de casa, a fazer artesanatos com materiais recicláveis, viabilizando 

adicionar a renda de suas famílias. 

Além de cuidar do planeta, diminuindo a poluição gerada pelos materiais 

descartados, a iniciativa desperta também a capacidade de usar a criatividade e 

imaginação, para dar uma nova função e forma aos materiais recicláveis, 

transformando-os em diversas peças de decoração- como cestos, porta retratos, 

entre outros-.    

O Curso de Artesanato em Jornal e Revista, que beneficia 19 mulheres moradoras 

do Bairro Pedregal, é uma excelente oportunidade para as alunas iniciarem uma 

atividade lucrativa, com baixo investimento, e sem sair de casa.  

 

  

  

 

 

 

Moradia e Cidadania/MT realizou Cursos do Projeto Caminho Entrelinhas 

O Projeto Caminho Entrelinhas, realizado pela ONG Moradia e Cidadania/MT, está a 

todo vapor! 

No período de 06 a 09 de junho de 

2011, a ONG realizou o Curso de 

Bordado em Sianinha, no Bairro Jardim 

dos Ypês, em Cuiabá/MT. Os Bordados 

podem ser utilizados em roupas, 

acessórios, panos de prato, jogos de 

toalhas, artigos para bebês, peças 

diversas para decoração de casa.  É uma 

infinidade de formas de trabalhar e fazer uso dessa maravilhosa técnica. 
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Simultaneamente com o Curso de Bordado, 

a ONG realizou o Curso de Artesanato em 

Jornal e Revista, no Bairro Poção, em 

Cuiabá - MT. O Curso aborda noções 

básicas sobre a arte do artesanato em 

papel jornal ou revista, além gerar renda. 

Essa ação beneficiou 21 mulheres da 

comunidade. 

Nos dias 07 a 10 de junho de 2011, a ONG realizou o Curso de boneca em meia de 

seda, no bairro Pedregal, em Cuiabá/MT. Foram beneficiadas 20 mulheres.   

Os cursos, que fazem parte do Projeto "Caminho Entrelinhas", têm como objetivo, 

oferecer às mulheres das comunidades atendidas, a oportunidade de aprenderem 

um novo ofício e gerar renda, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de 

suas famílias.  Além de ser uma fonte de renda, o artesanato também funciona como 

uma terapia para as beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/MT realizou formatura no Projeto de Inclusão Digital 
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A Moradia e Cidadania/MT realizou, no dia 15 de julho de 2011, a entrega de 80 

certificados do Projeto de Educação Digital. A solenidade aconteceu na Paróquia 

Coração Imaculado de Maria, onde a ONG é parceira, no bairro CPA-IV em 

Cuiabá/MT. 

O projeto tem como objetivo, promover a inserção social através do acesso à 

internet, cursos de informática para a capacitação de jovens e adultos, estudantes, 

desempregados, donas-de-casa, professores e comunidade escolar. A informática é 

uma importante ferramenta, para a cidadania de pessoas que por sua condição 

social, estariam excluídas da sociedade da informação. 

  

  

  

  

 

 

Coordenação de Santa Catarina 

Moradia e Cidadania/SC realizou formatura do I Curso de Capacitação de 

Pedreiros 

A Moradia e Cidadania/SC realizou, no 

dia 19 de março, a formatura dos alunos 

do I Curso de Capacitação de Pedreiros. 

O Curso faz parte do Projeto ―Mãos à 

Obra‖, que tem como objetivo contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida das 

famílias em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, na área de abrangência 

do CRAS I e CRAS II– Centro de 

Referência de Assistência Social do município de Tubarão/SC. 
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Kelly Mendes Machado, colaboradora do Comitê da ONG Moradia e Cidadania em 

Tubarão, participou da solenidade e afirmou que ― a experiência desse curso piloto 

foi maravilhosa. Desde o início foi muito positivo, as parcerias fluíram e tornaram 

possível a execução do Projeto, houve grande demanda dos interessados, pessoas 

desempregadas ou em condições de subemprego e/ou vulnerabilidade, e finalmente 

o encaminhamento dos alunos para o mercado de trabalho, consequência da 

capacitação que tiveram‖. 

Foram prestadas homenagens, em 

especial à professora e engenheira civil 

responsável, Mara Gomes, da Unisul, e 

para o mestre-de-obras, afetuosamente 

chamado de Seu José, cedido pelo 

Sinduscon, responsável pelo 

ensinamento da parte prática, e que 

dedicadamente estava lá todos os 

sábados, durante oito meses, ensinando como fazer construção civil aos alunos.  Os 

presentes ressaltaram o desejo de renovar as parcerias e continuar atuando junto à 

comunidade na parte Social. 

Os formandos receberam os certificados, foram saudados pela participação e 

qualificação, e presenteados pelos parceiros. Além da celebração da formatura dos 

alunos, ocorreu também a entrega de uma sala de 36m², construída durante o curso, 

e que ficará para uso do CRAS I e Posto de Saúde da localidade. A sala também 

será usada no próximo curso de capacitação.     

Também estiveram presentes, na 

cerimônia de formatura do I Curso de 

Capacitação de Pedreiros, a Diretora do 

Campus de Tubarão da Universidade do 

Sul de Santa Catarina (Unisul), Milene 

Pacheco Kindermann, o Presidente do 

Sindicato das Indústrias da Construção 

Civil (Sinduscon,) e um dos grandes 
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responsáveis pela execução do curso, José Silvio Ghisi, a Coordenadora do Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS) I, Carmem Lúcia Cardoso, 

representantes da Rede Construforça - Núcleo de Materiais de Construção, da 

Associação Comercial de Materiais de Construção (Acomac – Amurel), da Prefeitura 

Municipal de Tubarão e Secretaria da Assistência Social, e membros voluntários do 

comitê da Moradia e Cidadania/SC, Lindomar Vicente, e as novas integrantes Maria 

Conceição e Greice. 

    Todos os parceiros falaram sobre a importância do curso, da necessidade da 

mão-de-obra da construção civil no desenvolvimento da sociedade, da edificação 

que foi construída e que será utilizada com atividades socioeducativas, em benefício 

da comunidade. Falou-se também sobre a qualificação que os formados receberam 

e dos empregos e das condições de empregabilidade que todos adquiriram, 

tornando-se capaz de prover melhores condições de vida através da geração do 

trabalho e renda para si e para sua família. Parte dos alunos já foi contratada pela 

Camilo e Ghisi, empresa do voluntário e Presidente do Sinduscon, José Silvio Ghisi, 

e os demais formandos também já estavam trabalhando ao final do curso.  ―Já 

estamos trabalhando em cima de uma ideia que vai juntar capacitação profissional e 

cultura.‖ Afirma Kelly. 

Através desta capacitação, a ampliação da renda dos alunos e a preparação para o 

mercado de trabalho será efetivamente diferenciada para melhor, onde não só os 

formandos se beneficiam, mas também toda a comunidade e o setor de construção 

civil. 

Moradia e Cidadania/SC é parceira de Projeto de Geração de Renda para 

jovens. 

A ONG Moradia e Cidadania/SC é parceira no 

―Projeto Pintando Unhas Colorindo Vidas‖ – 

PUCV, que acontece na cidade de Chapecó, 

no Oeste de Santa Catarina/SC. O projeto tem 

como objetivo atender adolescentes e 

oferecer-lhes atividades que garantam a 

formação técnica, cidadã e profissionalizante, 
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amparando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei N. 8.069). A meta é 

beneficiar 56 adolescentes por semestre. O PUCV  desenvolve oficina que possibilita 

a capacitação de adolescentes para a profissão de manicure/pedicure. O apoio ao 

projeto ocorreu durante o ano de 2010 e foi renovado para o ano de 2011.  

Além da Moradia e Cidadania/SC, que garantiu os materiais necessários para a 

execução do projeto e o pagamento da profissional responsável pela orientação dos 

beneficiários, são parceiros do Projeto, a ONG Verde Vida, o Comitê Gestor 

Chapecó, e a Saquetti Relógios, que doou material reciclável para o programa e 

atuará oferecendo desconto na afiação de alicates usados nas oficinas.   

A Loja do Cabeleireiro, e a Casa do Cabeleireiro também são parceiras do 

programa, na doação de materiais recicláveis, e atuam no projeto oferecendo 

descontos especiais na compra dos materiais para a execução da oficina de 

manicure/pedicure.  A Vigilância Sanitária fiscaliza o local, os materiais utilizados e o 

uso de equipamentos de segurança, além de orientar a forma mais adequada de 

trabalhar, para não causar riscos à saúde. 

A satisfação das adolescentes é visível. 

Letícia do Nascimento participa do Projeto 

e declara que ―é bem melhor quando tem 

mais material, por exemplo, o creme 

esfoliante e o creme para mãos, que 

antes não tinha, facilitam e melhoram a 

oficina. A qualidade do material melhorou 

bastante, os alicates estão sempre 

afiados, e a gente não se machuca tanto.‖ 

Isabel Frantz, Pedagoga da ONG Verde Vida, assegura que ―a situação familiar de 

alguns melhorou consideravelmente, pois, alguns pais agradeceram a oportunidade 

que as filhas tiveram de participar da oficina e ter seu dinheiro para comprar o que 

pediam e os mesmos não podiam dar. A maior parte dos adolescentes se diz mais 

calmos e concentrados agora, pois precisam de silêncio e concentração para a 

correta retirada da cutícula e para fazer a decoração das unhas‖.  
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A Educadora Maria Rejane Colaço, parceira do PUCV, afirma ―ter sido importante o 

apadrinhamento da nossa oficina pela ONG Moradia e Cidadania, para que 

pudéssemos oferecer melhores condições de aprendizado para os adolescentes, 

com material e estrutura adequados. Passamos o ano de 2009, anterior ao inicio do 

Projeto, sem muito material, e era difícil ensinar como fazer unhas. Os adolescentes 

ficaram mais motivados em 2010 porque podiam escolher a cor da unha, qual seria a 

decoração, além de ter mais vagas na oficina. Tenho só a agradecer a parceria. Ver 

a motivação deles me motivou também‖. 

 

 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/SC realizou 2º Workshop sobre Empreendedorismo 

 

A Moradia e Cidadania/SC realizou, no dia 27 de junho de 2011, a segunda edição 

do Workshop de Empreendedorismo. O evento, que aconteceu no bairro Jardim 

Zanellato em São José/SC, conta com a parceria da ONG Travessia. 

O Workshop de Empreendedorismo tem como objetivo ensinar aos jovens e adultos 

da comunidade, a chave para o sucesso na vida profissional, abordando diferentes 
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tipos de ferramentas que poderão ser utilizadas no mercado de trabalho. Os temas 

abordados foram:  empreendedorismo e o intraempreendedorismo, a comunicação, 

a capacidade de aprender e apreender, o marketing pessoal, entusiasmo, 

autoconfiança, além das redes de relacionamento (network), a inteligência social 

(QE), o comprometimento, entre outros.  

Michele Souza da Silva, participante do 

Workshop, declara que ―foi muito bom. Eu 

acho que todos que estavam lá gostaram. 

Aprendi sobre o que é melhor para o 

mercado de trabalho, o que devo ter para 

seguir uma boa profissão. Essa palestra 

me fez pensar muito no meu futuro, 

pensar muito no que eu devo seguir. Foi 

ótimo para superar limites e ir fundo na 

profissão que escolher, sem se importar com o que as pessoas vão falar‖. 

Outro aluno satisfeito, Rodrigo Curcio Corrêa afirma que ―a palestra foi boa por 

causa das explicações e esclarecimentos sobre assuntos que eu tinha algumas 

duvidas, também descobri certas necessidades que devo aprimorar e suprir. Outro 

ponto bom é que o palestrante abriu um leque de alternativas pra mim, pois 

esclareceu que não é necessário começar e terminar em uma mesma linha de 

estudo, que podemos mudar no meio do estudo a meta para alcançarmos, e essa 

meta pode ser na mesma área ou em outra área de conhecimento‖. 

Paulo Ricardo Jacintho foi o palestrante voluntário desta ação, que beneficiou 40 

pessoas. O Workshop intervém de maneira positiva na vida desta comunidade, 

levando seus beneficiados à novas perspectivas de um melhor futuro profissional, 

capacitando-os e estruturando estes cidadãos para o mercado de trabalho. 

Laurete Peixer, também aluna do Workshop, declara que ―o senhor Paulo nos falou 

sobre o entusiasmo na profissão e nos estudos, e que a força de vontade, junto com 

a persistência, nos leva ao sucesso. Aprendi que precisamos ter sonhos e lutar por 

eles, e também que existem varias maneiras de começar um estagio, como em 
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ONGs e outros. Basta ter vontade para começar, pois o mundo é competitivo e 

devemos sempre ser melhores. 

Coordenação da Bahia 

A Moradia e Cidadania/BA participou do Mutirão do Empreendedor Individual 

A ONG Moradia e Cidadania participou do 

Mutirão do Empreendedor Individual, 

realizado pelo SEBRAE/Bahia, em 27 de 

junho a 8 de julho de 2011. 

Uma grande tenda foi instalada em frente 

ao Shopping Iguatemi para a formalização 

dos empreendimentos.  Os beneficiados 

pelo multirão tiveram acesso às oficinas de vendas e finanças, esclarecimentos de 

dúvidas sobre a emissão da nota fiscal, declaração de faturamento e alterações de 

registro. 

A ONG Moradia e Cidadania/BA participou do evento com a divulgação e 

esclarecimentos a respeito do Microcrédito. 

 

Coordenação de Tocantins 

Projeto Espaço Cidadão da Moradia e Cidadania/TO desenvolveu oficinas de 

confecções de ovos de páscoa. 

Visando oportunizar geração de renda para 

famílias de baixa renda e contribuir para 

manter a tradição de oferecer ovos de 

chocolate no período da páscoa, a ONG 

Moradia e Cidadania/TO realizou nove 

cursos/oficinas no Projeto Espaço Cidadão 

Itinerante em Palmas. Este projeto tem como 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

67 

objetivo promover inclusão social a partir da realização de cursos/oficinas 

profissionalizantes, como incentivo à geração de trabalho e renda e fortalecimento 

do capital humano e social.  

As oficinas aconteceram no período de 26 de março a 19 de abril, com duração 

média de 08 horas, em parceria com escolas, associações, centros de referência em 

assistência social (CRAS), dentre outras. 

Foram beneficiadas diretamente 172 mulheres que participaram dos cursos, e 

indiretamente, cerca de 600 crianças e jovens que receberam os ovos e pirulitos 

confeccionados nas referidas ações.  

No colégio CAIC do setor Aureny I e Escola 

Santa Terezinha da quadra 305 Norte, a 

ação envolveu alunos, mães e professoras, 

que aproveitaram a técnica aprendida para 

confeccionar os ovos que foram 

distribuídos aos alunos na véspera da 

páscoa. No CRAS da quadra 407 Norte e 

na Casa de Acolhida o foco foi contribuir 

para a geração de renda das famílias. 

Portadores de Necessidades Especiais, familiares e professores também 

aprenderam a confeccionar bombons e ovos de páscoa na APAE de Palmas. Da 

iniciativa surgiu a idéia de continuar a produção de bombons e comercializá-los para 

complementar os recursos necessários à manutenção da instituição. 

No Centro de Convivência do Idoso da quadra 

303 Norte todos os ovos produzidos foram 

utilizados na festa da páscoa, para alegria de 

todos os participantes. 

Crianças das duas creches: CEMEI Matheus 

Henrique de Castro (Quadra 1105 Sul) e 

CEMEI Cantinho Feliz (Taquaruçu) também 
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receberam ovos e pirulitos (carinhas de coelho) viabilizados por meio do curso que 

foi realizado nas duas instituições envolvendo professores e familiares.  

A Moradia e Cidadania/TO destaca a 

participação das instrutoras voluntárias, a 

exemplo de Mirce Milhomem, Patrícia 

Carvalho e Beatriz Hirsch que com muita 

dedicação compartilharam as técnicas de 

produção, contribuindo para o aprendizado de 

todos os envolvidos na ação. 

   

Coordenação do Ceará  

Moradia e Cidadania/CE certificou novos profissionais do Centro de 

Qualificação Espaço Esperança 

Em 2010, o Centro de Qualificação 

Espaço Esperança da Moradia e 

Cidadania/CE, localizado no Bairro 

Autran Nunes formou 1.200 profissionais 

na área de corte e costura, moda e 

estilismo, cabeleireiro, manicure e 

pedicure, depilação, artesanato, 

administração de empresa, informática, 

hardware. Todos os profissionais foram 

encaminhados ao mercado de trabalho através da parceria firmada com o SINE IDT, 

emprego formal e também informal, trabalhando por conta própria, acompanhados 

pelo SEBRAE. 

Em 2011 os cursos existentes continuaram e a partir de abril, através das 

solicitações da comunidade, foram iniciados novos cursos: pedreiro, eletricista, 

bombeiro hidráulico e técnico em edificações. Segundo os dados da SINDUSCON - 

Sindicato da Indústria da Construção Civil são profissões requeridas pelo mercado, 

devido à perspectiva de crescimento na área da construção civil.  
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Também foram oferecidas aulas de línguas estrangeiras (inglês e espanhol), em 

atenção a outra demanda que surgiu com o aumento do turismo no Estado do 

Ceará, e em decorrência dos jogos da Copa.  

Coordenação de Goiás 

Equipe da Moradia e Cidadania/GO visita Caldas Novas e firma novas parcerias 

No dia 23 de fevereiro, a equipe da Moradia e Cidadania/GO participou da Reunião 

Ordinária  do COEP – onde teve apresentação do relatório de ações referente a 

2010 e foi divulgado que no dia 23 de março haverá a corrida e caminhada contra o 

crack em Aparecida de Goiânia com participação do COEP. 

No dia 24, o Coordenador Estadual, Márcio Polveiro visitou a Agência Caldas 

Novas, onde foram apresentados os projetos desenvolvidos pela ONG e também 

manifestado seu agradecimento ao Gerente Geral Suhail Rodrigues Barbosa e toda 

equipe presente. 

Em seguida a equipe da ONG visitou o Projeto ACICALDAS - Associação Pró 

Cidadania de Caldas Novas, que oferece cursos de informática, balé, judô, canto e 

teatro. Na ocasião, foi firmada parceria com a entidade e o SESI/SENAI para 

oferecer à população de Caldas Novas o curso de Costura Industrial. 

Moradia e Cidadania/GO inicia mais uma turma do Projeto Primeiros Passos 

Iniciou dia 15 de agosto de 2011, mais 

uma turma com 25 adolescentes do 

Projeto Primeiros Passos, nas 

dependências da INFRAERO no 

aeroporto de Goiânia.  

O Projeto Primeiros Passos é uma 

parceria da Moradia e Cidadania/GO, 

INFRAERO Social, PETROBRÁS e 
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Prefeitura de Goiânia. Funciona nas dependências da INFRAERO no aeroporto de 

Goiânia desde 2004 e já beneficiou 750 adolescentes das escolas públicas 

circunvizinhas ao aeroporto. 

Os objetivos do projeto são: capacitar jovens e adolescentes, por meio do 

desenvolvimento de oficinas de tecnologia da informática, noções administrativas, 

interação pessoal e social, atendimento ao público, cidadania e meio ambiente, 

visando criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, melhoria da 

qualidade de vida e desenvolvimento do senso crítico. 

A Professora, Gleycy, desde 2005 no 

Projeto, demonstrou emoção ao iniciar a 

turma: ―É a minha vigésima turma no 

projeto, e tenho exemplo de alunos que, 

depois que saíram daqui, tiveram 

oportunidades muito boas no mercado de 

trabalho, espero que os alunos aproveitem 

esta excelente oportunidade‖. 

Moradia e Cidadania/GO assinou Termo de Cooperação com SESI e SENAI 

A ONG Moradia e Cidadania/GO assinou, no dia 13 de junho de 2011, o Termo de 

Cooperação para implementação de ações sociais conjuntas entre a ONG, o SESI e 

o SENAI. O termo abrange os municípios de Goiânia, no CIDES Itamaracá, 

Anápolis, no Lar dos Meninos Monsenhor de Pitaluga, e Caldas Novas, na 

Associação Pró Cidadania de 

Caldas Novas - ACICALDAS. 
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Foram oferecidos cursos gratuitos em educação profissional para a geração de 

renda, Educação de Jovens e Adultos - EJA , artes, educação complementar, 

esportes e de saúde, à população de baixa renda, atendida na abrangência destas 

instituições. 

A Moradia e Cidadania/GO ficou responsável pela gestão da parceria, pelas 

compras, manutenção dos equipamentos, materiais de consumo e elaboração da 

prestação de contas. O SESI/SENAI arcou com as despesas dos instrutores e as 

demais instituições com a gestão pedagógica. A CAIXA, por meio da 

Superintendência Regional Sul de Goiás, teve importância fundamental na 

articulação desta parceria e apoiou institucionalmente estas ações. 

Estiveram presentes, representando a Moradia e Cidadania/GO, o Coordenador 

Estadual Márcio Polveiro, a Gerente de Projetos Sociais Silvana Coimbra. Entre os  

representantes da Caixa Econômica Federal, estavam o Gerente Regional de 

Negócios, Edivalde Ribeiro, e a Assistente Regional Dora Rodrigues, além do Diretor 

Regional do SENAI Goiás e Superintendente do SESI, Paulo Vargas, e o Gerente de 

Educação Profissional Ítalo de Lima Machado. 

Coordenação de Pernambuco 

Moradia e Cidadania/PE beneficiou o Projeto Padaria Escola com compra de 

forno à lenha 

 

A ONG Moradia e Cidadania/PE fortaleceu o Projeto Padaria Escola, que mantém 

em parceria com a Associação de Moradores  e dos Amigos da Vila Mutirão, no 
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município de Buíque, com a compra de um forno à lenha, substituindo o antigo que 

era a gás. Essa iniciativa vai ajudar reduzir os custos da fabricação dos pães. 

O projeto tem como objetivo capacitar 100 jovens, ao ano, nos ofícios de padeiro, 

pasteleiro e ajudante de padeiro/pasteleiro, visando contribuir com a geração de 

emprego e renda.          

 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/PE contribuiu para a capacitação para moradores da 

comunidade Escorregou Tá Dentro . 

A ONG Moradia e Cidadania/PE 

contribuiu com a capacitação de 

Empreendedores Individuais da 

comunidade Escorregou Tá Dentro, 

realizada em 11 de agosto de 2011, no 

bairro Afogados, cidade do Recife. A 

capacitação teve como tema a 

―Formalização do trabalho de Pessoas 

que já atuam por Conta Própria‖, e foi 

ministrada pelo SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas, através do Rotary Club Recife. 

A Moradia e Cidadania/PE contribuiu com a iniciativa articulando parceiros para a 

garantia da logística necessária, através da parceria com o Clube Sargento Wolff, e 

fornecendo colchões para os 40 beneficiários que foram atingidos pelas chuvas no 

estado. Ao final do evento houve um momento de confraternização, no qual foi 

oferecido lanche aos participantes. 
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Moradia e Cidadania/PE participa do 4º Prêmio ODM Brasil 

Aconteceu no dia 18 de agosto de 

2011,  na cidade de Paulista em 

Pernambuco, o 4º Prêmio ODM - 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

Brasil. O evento, que reuniu mais de 300 

pessoas, aconteceu no auditório do 

SENAC - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial, e contou com 

a presença de várias instituições como a 

CAIXA, a Secretaria Geral da Presidência da República, o PNUD - Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento entre outras.  A Moradia e Cidadania/PE,  

foi representada por sua coordenadora estadual, Selda Cabral. 

 A ONG Moradia e Cidadania foi citada pelo superintendente regional da CAIXA em 

Recife, Paulo Nery, que falou da experiência de apoio ao Projeto CAIXA ODM 

ARTEMAR, cujo objetivo é dar sustentabilidade ao trabalho artesanal das 30 

mulheres da colônia de pescadores em Jaboatão dos Guararapes/PE. A ONG 

também teve um espaço para divulgar suas ações por meio de materiais 
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institucionais e também expondo, em parceria com o Centro de Cidadania Umbu 

Ganzá, os artesanatos feitos pelas mulheres do Projeto CAIXA ODM ARTEMAR.  

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação de São Paulo 

Moradia e Cidadania/SP se reúne com Gerente da Associação Comercial de 

Carapicuiba em busca de parceria 

No dia 22 de fevereiro de 2011 a 

Gerente de Relações Institucionais da 

Moradia e Cidadania/SP Diva de Souza 

Dias e a Coordenadora dos Projetos 

CDH – São Mateus e CDH – CECOM 

Silvana Goulart, reuniu-se com o 

Gerente da Associação Comercial de 

Carapicuíba o Sr. Carlos Ortega, a fim de 

dar continuidade a parceria efetivada em 

meados de 2010. 

A parceria visa a doação de banners para confecção de bolsas bem como a 

comercialização das mesmas, além de outras ações que visam atender aos 

beneficiários atendidas por aquela entidade bem como os assistidos da Moradia e 

Cidadania. 
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No último dia 19 de março, aconteceu, na sede da Associação Comercial de 

Carapicuíba, um bazar beneficente, que tem como objetivo reverter a sua renda em 

favor das entidades assistenciais do município. 

Segundo a idealizadora do bazar, a Sra. Sonia Bordini de Souza, esposa do atual 

presidente da Associação Comercial de Carapicuíba, o mesmo só acontece graças a 

doações diversas, de materiais novos e usados, e a parceiros como a ONG Moradia 

e Cidadania.  

 

 

 

 

 

 

Projetos desenvolvidos pela Moradia e Cidadania/SP realizam oficinas de 

bolsas confeccionadas com banners 

O Projeto CDH São Mateus desenvolvido 

pela Moradia e Cidadania/SP, realizou 

oficinas  para fabricação de bolsas 

confeccionadas com banners 

publicitários doados pelas Unidades da 

CAIXA, o projeto conta com o apoio do 

Comitê Área Meio I formados por 

integrantes das Unidades da Região 

Central de São Paulo, e conta com a participação de 

20 alunos. 

O projeto que foi iniciado há menos de 1 ano, já conta 

com alunos que fabricam bolsas, pastas e nécessaires 
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que são comercializados e geram recursos para os mesmos. 

Dado o sucesso da oficina, o projeto está sendo replicado junto ao CDH - CECOM 

que contou com a contribuição da APCEF/SP para aquisição das máquinas.  

No projeto CDH/CECOM são beneficiadas 66 pessoas com a oficina de fabricação 

de bolsas.  

Moradia e Cidadania/SP consolida parceria com a LEGO 

Desde meados de 2010, a Moradia e 

Cidadania/SP tem parceria com a LEGO 

para o fornecimento de bolsas fabricadas 

com reaproveitamento de banners 

publicitários, bem como artesanatos 

produzidos pelos Artesãos dos Projetos CDH 

– CECOM e CDH – São Mateus 

Em 2011 a parceria com a LEGO se consolidou e os projetos da Moradia e 

Cidadania passou a ser o fornecedor exclusivo da LEGO, na confecção de 

artesanato, bolsas e outros, que são distribuídos aos representantes internacionais 

da LEGO bem como aos parceiros e eventos promovidos pela mesma. 

A parceria ainda contempla o fornecimento de banners publicitários e divulgação das 

ações da ONG em material promocional. 

Moradia e Cidadania/SP realizou reunião com a LEGO na sede do Projeto CDH 

– CECOM 

No dia 16 de março de 2011, nas 

dependências do Projeto CDH - 

CECOM,  a LEGO representada pela 

Coordenadora do Projeto LEGO ZOOM 

Neuza Costa e Jessica Parahybuna, 

promoveram uma reunião com 

organizações parceiras, visando alinhar 
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as políticas e diretrizes do Projeto LEGO ZOOM para o exercício de 2011 além de 

outras ações que serão desenvolvidas nesse ano. 

Na oportunidade a Moradia e Cidadania/SP, representada pela Gerente de Relações 

Institucionais, Diva de S. Dias, e a Coordenadora dos Projetos CDH – CECOM e 

CDH – São Mateus, Silvana Goulart, entregaram 14 bolsas fabricadas com banner 

da Lego.   

Início das atividades nos Projetos CDH - CECOM e CDH - São Mateus em São 

Paulo 

    Os Projetos CDH - CECOM e CDH – São Mateus reiniciaram suas atividades em 

01 de março, atendendo 1236 beneficiários. Os cursos oferecidos são: 

CDH – São Mateus CDH – CECOM 

Apliques 

Artesanato com hashi 

Artesanato com jornal 

Biscuit 

Canto 

Capoeira 

Corte e costura 

Culinária adulto 

Culinária infantil 

Emborrachado 

Espanhol 

Informática 

Lego 

Oficina de bolsas 

Pintura em tecido 

Pintura em tela 

Violão 

Alfabetização de adultos 

Artesanato com hashi 

Artesanato com jornal 

Capoeira 

Coral 

Corte e costura 

Culinária adulto 

Culinária infantil 

Espanhol 

Informática 

Lego 

Oficina de bolsas 

Reforço escolar 

Teatro 

Violão 

 

Visando aprimorar os conhecimentos dos beneficiários atendidos pelos  Projetos 

CDH, a Coordenação de São Paulo reformulou todo o parque de informática dos 
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projetos, a fim de proporcionar melhores condições de aproveitamentos dos alunos 

que participam das aulas. 

 

Moradia e Cidadania/SP realizou exposição nos Jogos de Integração da 

APCEF/SP 

A ONG Moradia e Cidadania/SP participou, nos dias 26 

e 27 de março, das finais dos Jogos de Integração da 

APCEF/SP. O evento contou com a presença de outras 

organizações sociais, além de aproximadamente 700  

atletas, associados e convidados de todo o estado de 

São Paulo.     

Na oportunidade, a ONG realizou exposição e 

comercialização de sua coleção de peças 

confeccionadas com a reutilização de banners 

publicitários, o que possibilitou efetivar parceria com a 

empresa Cris Estilo. As peças das coleções, feitas pelo Projeto da Moradia e 

Cidadania, serão bordadas e pintadas pelos  grupos de pintura em tecido e 

bordados em pedrarias do Projeto Centro de Desenvolvimento Humano (CDH) de 

São Mateus. A parceria contempla ainda a confecção de bolsas confeccionadas com 

banners, produzidas pelo Projeto CDH/CECOM.    

Representando a Moradia e Cidadania, estavam a Coordenadora do Projeto CDH – 

CECOM Silvana Goulart, a voluntária Natali Soares e a assistente administrativa 

Claudete Baroni. 

 

 

 

 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

79 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/SP firma parceria 

entre Projeto CDH e FLC Serviços 

O Projeto da Moradia e Cidadania/SP, 

Centro de Desenvolvimento Humano - CDH, 

recebeu a visita dos representantes da FLC 

Serviços, Denis e Fábio, no dia 31 de 

março de 2011, no Centro Comunitário - 

CECOM.     

A Gerente de Relações Institucionais, Diva 

Dias, junto com a Coordenadora do Projeto CDH, Silvana Goulart, recebeu os 

representantes, e apresentou as dependências do local, bem como as ações 

desenvolvidas.      

Na oportunidade, foi formalizada parceria com a Moradia e Cidadania. A FLC 

Serviços tem o propósito de atender empresas, na prestação de serviço de apoio 

administrativo e jurídico, e  atua junto à rede de Comércio e Indústria, o que 

possibilitará a inserção dos jovens/adolescentes, participantes do projeto CDH, no 

mercado de trabalho. Inicialmente, foi indicado para prestar serviços na rede 

Carrefour, o voluntário do Projeto CDH – CECOM, Raphael de Paula Silva, que 

atuava nas aulas de informática. 

Foi também oficializada a coleta de papel, cuja arrecadação será repassada à 

Moradia e Cidadania/SP, além da divulgação das ações do CDH junto aos seus 

clientes.  
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Moradia e Cidadania/SP inaugura novo espaço do Projeto Novo Norte 

A ONG Moradia e Cidadania/SP inaugurou, 

no dia 30 de julho de 2011, o novo espaço 

do Projeto Novo Norte, antigo Projeto Zaki 

Narchi. Agora, o espaço possui instalações 

adequadas às necessidades das atividades 

realizadas, e a meta é triplicar o número de 

atendimentos até dezembro 2011. O novo 

espaço possibilitará novas parcerias e a 

ampliação do público alvo. 

O Projeto Novo Norte desenvolve atividades de geração de trabalho e renda, reforço 

escolar, capacitação de adolescentes para o mercado de trabalho, curso 

preparatório para as Escolas Técnicas Estaduais- ETECs, o Projeto Lego - O Brasil 

que queremos (robótica), inglês, teclado, violão, judô, dança (jazz, street e clássico) 

e atendimento psicopedagógico. 

A inauguração foi animada pelo grupo 

musical Paulo de Tarso, e pelo grupo de 

violonistas que fazem parte do Projeto. O 

evento contou também com atendimento 

estético gratuito, prestado pela voluntária 

esteticista Marina Preto, às participantes 

do Projeto.    

Estiveram presentes na ocasião moradores da comunidade atendida, representantes 

da Superintendência Regional Santana, parceiros do Projeto, além de 

representantes da Coordenação Estadual da ONG em São Paulo, da Rede Social 

Zona Norte e de escolas públicas da região. 
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Há algum tempo o comitê e voluntários do Projeto Zaki Narchi pensaram em mudar 

o nome, adequando-o à missão da Moradia e Cidadania, que identificasse o objetivo 

do Projeto e não a comunidade. A mudança de endereço do Projeto foi o melhor 

momento para a modificação do nome. A Moradia e Cidadania/SP buscou a 

participação de associados e participantes para a escolha, com a Campanha 

―Projeto Zaki Narchi muda!‖. Cada pessoa pôde participar com quantas sugestões 

quisesse. Depois de diversas propostas, o nome Novo Norte foi o vencedor. O 

associado Gerson Amado de Oliveira, foi quem indicou o nome escolhido, e recebeu 

como premiação, no dia da inauguração do novo espaço, um porta retrato digital, 

que foi doado por um voluntário para esse fim.    

Moradia e Cidadania/SP formaliza parceria com a Fundação Sérgio Contente 

No dia 11 de agosto de 2011 a Moradia e Cidadania/SP representada pela Gerente 

de Relações Institucionais Diva Dias e a Coordenadora dos Projetos Centro de 

Desenvolvimento Humano (CDH) CECOM e São Mateus, Silvana Goulart, 

participaram do evento de lançamento da Fundação Sérgio Contente realizado no 

Clube Homs em São Paulo. 

A Moradia e Cidadania formalizou parceria com a Fundação para realização de 

cursos profissionalizantes nas áreas de Contabilidade, Escrita Fiscal, Técnicas de 

Administração e Departamento Pessoal aos beneficiários que frequentam o Projeto 

CDH São Mateus, o que possibilitará a inserção no mercado de trabalho aos alunos 

já que após a conclusão dos cursos os alunos fazem parte de um banco de 

habilitados. 
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Os colaboradores do projeto Oscar Oliveira e Maria Sandra S. Ramos iniciaram suas 

aulas nos cursos promovidos pela Fundação IDEPAC (Instituto de Desenvolvimento 

Profissional Amigos Contabilistas, Empresários Profissionais Liberais e de 

Informática) no dia 1º de agosto, fruto da parceria junto a Fundação.  

Moradia e Cidadania/SP inaugura novo espaço do Projeto CDH/São Mateus 

No dia 09 de julho de 2011, a Moradia e 

Cidadania/SP inaugurou o novo espaço 

do Projeto Centro de Desenvolvimento 

Humano (CDH) São Mateus, localizado 

na Rua Doutor Aureliano da Silva Arruda, 

nº 348 - São Mateus/SP .  

O novo espaço possibilitará a ampliação 

do atendimento mensal de 950, para 

1380 pessoas, com cursos e oficinas nas áreas de educação, cultura, geração de 

trabalho e renda, além de ampliar a relação com novos parceiros. 

O evento contou com a presença do Coordenador Estadual da ONG Marco Antônio 

Gonçalves, da Gerente de Projetos, Carolina Simplício, dos representantes do 

Comitê SR Penha, do Gerente Geral da Agência Largo de São Mateus, Hercules 

Scaramussa, e da Gerente de Atendimento Jacibera Dias, dos representantes do 

Comitê Área Meio I Paulo Santana e Maria do Carmo Santana e da representante da 

Associação Clube de Mães, Sra. Zilda. 

Para Silvana Goulart, coordenadora do projeto, ―o novo espaço é um sonho que 

concretizamos, com nossas novas instalações ampliamos nosso número de 

atendimentos e de cursos proporcionando a oportunidade de muitos de capacitarem 

para o mercado de trabalho‖. 
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Coordenação do Piaui 

Moradia e Cidadania/PI realiza ações em Centro de Reabilitação 

A ONG Moradia e Cidadania/PI é parceira da 

Oficina da Vida, Projeto que visa contribuir no 

processo de reabilitação de dependentes 

químicos.  A Oficina tem como objetivo, articular 

políticas públicas, através da geração de 

trabalho e renda, contribuindo com o 

tratamento, e reinserção social de usuários e 

dependentes de álcool e outras drogas no 

Piauí.   

Nos dias 05, 19 e 26 de março de 2011, a Moradia e Cidadania visitou a instituição 

na Estrada da Caçimba Velha, para acompanhar a evolução dos trabalhos com 

Talos de Buriti, e solicitar que seja realizada uma lista dos equipamentos e 

ferramentas necessários para deixar bem equipado o curso de arte. A ONG também 

esteve no Atelier do Sr. Luis Gonzaga, 

que é o instrutor do curso. 

As peças produzidas no curso da Oficina 

da Vida foram expostas, no dia 19 de 

Março, no abrigo de idosos Casa São 

José, para serem vendidas, e a renda 

revertida para a Oficina.  

No dia 26 de Março, a Moradia e 

Cidadania/PI repassou para a instituição 

uma geladeira seminova, que foi doada 

por um funcionário da RSNGOVTE. 
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Coordenação da Paraíba 

Moradia e Cidadania/PB realiza Oficina de artesanato com Chocolate 

A ONG Moradia e Cidadania/PB 

realizou, nos dias 13 de abril e 04 de 

maio de 2011, o Curso de Chocolate na 

comunidade Portal do Sol. O Curso foi 

uma parceria da ONG com a 

APCEF/PB, e teve como objetivo 

proporcionar às pessoas da 

Comunidade, a capacitação na arte de 

fazer chocolates caseiros, em formatos 

de ovos de Páscoa, trufas com recheio, flores, entre outras técnicas de artesanato 

com chocolate.      

Espera-se, que através desse aprendizado, os alunos possam melhorar sua 

qualidade de vida com a geração de renda. Todo o material necessário para a 

realização da Oficina, bem como os custos com a professora, foram providenciados 

pela ONG Moradia e Cidadania/PB, que também distribuiu kits, para que as alunas 

possam iniciar imediatamente suas atividades em casa.     

 

 

 

 

 

 

Coordenação de Rondônia 
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Moradia e Cidadania RO/AC é parceira do Centro Social Madre Mazzarello para 

a realização de cursos de qualificação e geração de renda. 

A ONG Moradia e Cidadania RO/AC 

participou da solenidade de formatura 

dos cursos de geração de renda, no 

Centro Social Madre Mazzarello, em 

Porto Velho. O evento aconteceu no dia 

30 de junho de 2011. 

Os beneficiados receberam certificado 

profissional nas atividades de 

panificação, corte e costura, cerâmica, bordado, crochê, vagonite, e confecção de 

tapetes. 

 Os cursos fazem parte do Projeto Promovendo a Cidadania, realizado pelo Centro 

Social Madre Mazzarello, em parceira com a ONG. A Moradia e Cidadania participou 

com a doação dos materiais para realização dos cursos e com o pagamento de 

instrutores. 

4. APOIO ÀS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

Coordenação de Goiás 

Moradia e Cidadania/GO realiza o Projeto Cooperar 

Destacamos neste bloco, o Projeto 

Cooperar que, apesar de não contar com 

recursos da Lexmark, ele foi um 

desdobramento das iniciativas que a 

Moradia e Cidadania realizou com os 

recursos da Lexmark nos anos 2006, 

2007 e 2008, junto aos catadores de 

Goiás. Este projeto é um exemplo de 

como pequenas iniciativas ganham 
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grandes dimensões com o conseqüente aumento do impacto social na realidade 

trabalhada.  

O Projeto Cooperar, cuja gestão é de responsabilidade da Moradia e Cidadania/GO, 

abrange trabalhadores dos Municípios de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, 

Aparecida de Goiânia e Trindade. E é uma parceria com a Universidade Federal de 

Goiás - UFG, responsável pela execução dos conteúdos pedagógicos, e a Fundação 

Banco do Brasil/MTE/SENAES como financiadores. 

O projeto tem como objetivo a capacitação de 400 catadores de materiais 

recicláveis, fortalecendo as cooperativas e associações do Estado de Goiás, além da 

formalização de novos empreendimentos por meio da formação e assistência 

técnica. 

Moradia e Cidadania/GO realiza mais um Encontro do Projeto Cooperar 

A Moradia e Cidadania/GO realizou nos dias 16 e 17 de outubro, mais um encontro 

do Projeto Cooperar na Facomb - Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da 

UFG em Goiânia/GO com a presença de cerca de 400 participantes. 

Os brinquedos doados na campanha do dia das crianças para a Moradia e 

Cidadania/GO e SR Sul de Goiás foram entregues aos filhos dos catadores de 

recicláveis que participaram do 4º Encontro.  

Em depoimento Dona Evarista, 58 anos, membro da Cooperaça – Goianira disse: 

―Para mim foi ótimo. Sou catadora desde os cinco anos de idade. Já fui muito 

humilhada e pedi muito a Deus pra chegar esse dia, que a gente fosse reconhecido 

e valorizado. Hoje eu posso morrer que a luz da nossa luta vai continuar‖. 

A Moradia e Cidadania agradece àqueles 

que colaboraram com as doações de 

brinquedos e aos parceiros que tornaram 

este projeto realidade: Ministério do 

Trabalho e Emprego, Fundação Banco do 

Brasil - FBB, Universidade Federal de 

Goiás - UFG, Movimento Nacional dos 
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Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR, Rede Unitrabalho, COMURG, 

Secretaria Municipal de Habitação; Apoiadores: CAIXA, Banco do Brasil e os 

colaboradores: FIEG e ACIEG. 

Moradia e Cidadania/GO realizou o 5º Encontro do Projeto Cooperar 

A Moradia e Cidadania/GO realizou nos 

dias 04 e 05 de dezembro mais um 

encontro do Projeto Cooperar na 

Facomb - Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia da UFG em Goiânia, 

que contou com a presença de cerca de 

400 catadores de materiais recicláveis 

das cidades de: Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Anápolis e  Goianira.         No 

encontro foram abordados os seguintes assuntos: 

- Aspectos Jurídicos e contábeis e/ou Associativismo e o Espaço do catador; 

- Reciclagem, meio ambiente e o papel do 

catador; 

- Associativismo/cooperativismo conceitos e 

práticas da economia solidária e Políticas 

Públicas, Autogestão e relações 

interpessoais; 

- A gestão econômica da microeconomia e 

habilidades técnicas; 

- Formação pela Alternância; 

- Atividades complementares. 

O projeto tem como objetivo principal a capacitação de catadores de materiais 

recicláveis, fortalecendo as cooperativas e associações do Estado de Goiás, além da 

formalização de novos empreendimentos por meio de formação e assistência 

técnica. 
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A Moradia e Cidadania agradece aos parceiros que tornaram este projeto realidade: 

Ministério do Trabalho e Emprego, Fundação Banco do Brasil - FBB, Universidade 

Federal de Goiás - UFG, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis - MNCR, Rede Unitrabalho, COMURG, Secretaria Municipal de 

Habitação; Apoiadores: CAIXA, Banco do Brasil e os colaboradores: FIEG e ACIEG. 

Moradia e Cidadania/GO realizou 6º encontro do Projeto Cooperar 

   

 

 

 

 

 

 A Moradia e Cidadania/GO realizou nos dias 18 e 19 de dezembro, o 6º encontro 

do Projeto Cooperar na Facomb - Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia 

da UFG em Goiânia/GO. 

Estiveram presentes no evento cerca de 550 pessoas, entre catadores e familiares 

pertencentes a 19 cooperativas/ associações de catadores de diversos municípios 

do estado de Goiás:  Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goianira e Nova 

Veneza. 

As ações de formação desenvolvidas 

tratam dos temas: Economia Solidária, 

Cooperativismo e Associativismo, História 

do Movimento Nacional dos Catadores, 

Auto Gestão dos Empreendimentos, 

Coleta Seletiva e Aterros, estudos sobre a 

legislação vigente sobre estes temas, 
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entre outros. 

O objetivo principal é a capacitação de catadores de materiais recicláveis, 

fortalecendo as cooperativas e associações do Estado de Goiás, além da 

formalização de novos empreendimentos por meio de formação e assistência 

técnica. 

Ao final do encontro foram distribuídos produtos de alimentação e higiene pessoal 

(doados pela Conab e Mesa Brasil/SESC), materiais escolares (Moradia e 

Cidadania), brinquedos e roupas (Comitê CAIXA-ODM). 

A Moradia e Cidadania agradece aos parceiros que tornaram este projeto realidade: 

Ministério do Trabalho e Emprego, Fundação Banco do Brasil - FBB, Universidade 

Federal de Goiás - UFG, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis - MNCR, Rede Unitrabalho, COMURG, Secretaria Municipal de 

Habitação e Prefeituras; Apoiadores: CAIXA, Banco do Brasil e os colaboradores: 

FIEG  e  ACIEG. 

A Moradia e Cidadania/GO participou, no dia 02 de março, de uma reunião na 

Cooperativa dos Catadores de Aparecida de Goiânia (COOCAP). Na ocasião, 

aconteceu a apresentação do galpão da COOCAP, a negociação do contrato de 

locação do galpão e termo de parceria com a ONG, a preparação da  mobilização da 

população do St. Garavelo, em Aparecida de Goiânia para início da coleta seletiva 

no município pela própria cooperativa. 
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Moradia e Cidadania/GO doa cabras para Lar Monsenhor de Pitaluga 

No dia 03, a ONG doou 5 cabras ao Lar 

Monsenhor de Pitaluga (abrigo de 

crianças e adolescentes localizado na 

zona rural de Anápolis), adquiridas da 

UFG - Universidade Federal de Goiás, 

com o objetivo de fornecer leite e terapia 

ocupacional aos internos. Este é um novo 

projeto que a Moradia e Cidadania iniciou 

parceria e pretende implementar outras 

ações.  

 

 

 

 

 

 

Representantes da Moradia e Cidadania/GO se reuniram, no dia 11 de março, com a 

Coordenação do Projeto Cataforte/Cooperar na Fundação Banco do Brasil em 

Brasília, com objetivo de avaliar e planejar as ações do projeto, que em Goiás é 

coordenado pela Moradia e Cidadania/GO, em parceria com a Universidade Federal 

Goiás. Estavam presentes também representantes da FBB e da UFG. 

No dia 12 de março, a ONG em parceria com diversas entidades realizou uma 

atividade de educação ambiental e mobilização da população de Aparecida de 

Goiânia para participar da coleta seletiva em benefício da COOCAP - Cooperativa de 

Catadores de Aparecida de Goiânia. Esta ação tem como objetivo estruturar o 

trabalho de coleta, seleção e comercialização do material reciclável da região, bem 

como retirar as famílias do aterro sanitário, local insalubre e degradante. 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

91 

 Na semana posterior, dia 14, teve uma reunião com representante da Associação 

de Moradores do Residencial Itamaracá e do Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Durante a reunião ficou acordado que a Moradia e 

Cidadania/GO fornecerá gratuitamente vagas para adolescentes a partir de 12 anos 

e do Programa ProJovem no curso de Educação Digital do Projeto CIDES 

Itamaracá. A ONG também firmará uma parceria com a Associação de Idosos do 

Balneário Meia Ponte com objetivo de oferecer cursos nas áreas de esporte e 

artesanato. 

No dia 17 de março a Coordenação fez uma entrega de lanches para as crianças 

participantes do Projeto Revoada, que será utilizado neste primeiro semestre/2011. 

Com uma parceria firmada entre a ONG, a Universidade Federal de Goiás e CEPAE, 

o projeto oferece cursos em educação artística, música, teatro e de construção de 

bonecos mamulengos.  

No dia 18, teve uma reunião com o Pe. Luiz Augusto, da Paróquia Sagrada Família, 

em Goiânia, com o objetivo de estabelecer parceria para prestar assistência aos 

catadores de materiais recicláveis que moram na Comunidade Vale do Sol em 

Aparecida de Goiânia/GO. 

Outra reunião aconteceu no dia 23 com o Prefeito de São Miguel do Araguaia, e 

vereadores, que foram recebidos pela Coordenadora Pedagógica do Projeto 

Cataforte / Cooperar Milka Costa e a Técnica Carla Grassi B.dos Andos. A visita teve 

o objetivo de orientar a implantação da coleta seletiva no Município de São Miguel 

do Araguaia. 

No mesmo dia a Moradia e Cidadania/GO se reuniu com a Coordenação do Projeto 

Cooperar, para planejar as ações a serem realizadas no VIII Encontro de Formação 

para Catadores de Materiais Recicláveis, que acontecerá no dia 02 de abril. Na 

oportunidade os 230 catadores assistirão no Cine Lumiére (Shopping Bouganville) 

ao documentário Lixo Extraordinário; após o filme haverá debate e palestras. 

Moradia e Cidadania/GO promove o VIII Encontro do Projeto Cooperar 
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A Moradia e Cidadania/GO promoveu, no 

dia 02 de abril, o VIII Encontro dos 

catadores de materiais recicláveis, 

participantes do Projeto 

COOPERAR/CATAFORTE, em 

Goiânia/GO. O evento aconteceu das 9h 

às 18h.  

Pela manhã, os trabalhadores reuniram-

se no Cinema Lumière, situado no 

Shopping Bougainville, para assistir ao documentário Lixo Extraordinário. No período 

da tarde, eles participaram de debates e palestras no SEST/SENAT, situado na 

Avenida Castelo Branco, em Goiânia. 

Os Encontros de formação visam qualificar os catadores para o exercício da sua 

profissão, com base nos princípios da Economia Solidária, favorecendo assim a 

organização da categoria profissional e dos empreendimentos solidários. Ao todo, 

são 7 cooperativas, e 4 associações, beneficiadas pelo Projeto, com a participação 

de  400 trabalhadores nas atividades. 

 

  

 

 

 

Moradia e Cidadania/GO realiza formatura para os participantes do Projeto 

Cooperar 

A Moradia e Cidadania/GO realizou, no 

dia 16 de abril de 2011, a formatura de 

320 catadores de materiais recicláveis do 
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Projeto Cooperar. O evento ocorreu pela manhã, no Centro de Cultura e Eventos da 

Universidade Federal de Goiás- UFG, e contou com cerca de 500 pessoas. Após a 

entrega dos certificados, houve um animado sorteio de diversas premiações para os 

formandos. 

A mesa diretora foi composta pelo Coordenador Estadual da Moradia e 

Cidadania/GO, Márcio Polveiro, o Deputado Federal Rubens Otoni, o consultor da 

Fundação Banco do Brasil, Jorge Bertoldi, a representante do comitê regional goiano 

do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável (MNCR), Dulce Helena 

do Vale, o diretor da coleta seletiva da Companhia de Urbanização de Goiânia 

(Comurg), Oséas Porto, o coordenador da incubadora social da UFG, Fernando 

Bartholo, e o reitor da UFG, Edward Madureira Brasil. 

Após o término desta etapa, o projeto irá auxiliar os catadores na regularização 

jurídica das cooperativas (inclusive com o pagamento das despesas) e na 

implantação de uma rede de comercialização unificada dos materiais recicláveis. 

 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/GO 

apresenta o Projeto Cooperar para Comissão do Piauí 

A ONG Moradia e Cidadania/GO participou, no dia 20 de maio de 2011, de uma 

reunião na Superintendência do Banco do Brasil, em Goiânia. A ONG recebeu o 

convite da Fundação Banco do Brasil pelos bons resultados alcançados pela 

realização do Projeto CATAFORTE/Cooperar, no Estado de Goiás. 

Na oportunidade, a Moradia e Cidadania/GO apresentou o Projeto 

CATAFORTE/Cooperar, aos parceiros da ONG no Piauí. O intuito do encontro é o 
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intercâmbio entre o Estado do Piauí e Goiás, para implementação da Coleta Seletiva 

Solidária, e estruturação de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, 

inicialmente, em Teresina/PI.  

O Projeto Cooperar tem como objetivo fortalecer as cooperativas e associações de 

catadores de material reciclável no Estado de Goiás, e a formalização de novos 

empreendimentos por meio de formação e assistência técnica, visando a ampliação 

dos seus direitos sociais e maior capacidade. 

  

Moradia e Cidadania/GO apóia Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Aparecida de Goiânia 

A Moradia e Cidadania/GO atua na 

estruturação da Cooperativa de 

Catadores de Materiais Recicláveis de 

Aparecida de Goiânia (COOCAP), desde 

o ano de 2010. 

No mês de junho mais uma etapa foi 

realizada: a construção de parte do muro 

para maior segurança do Galpão, onde é 

feita a separação do material coletado. O objetivo da iniciativa é a ampliação dos 

direitos sociais e maior capacidade técnica e de gestão, a esses empreendimentos 

econômicos coletivos e solidários. 

Nosso associado e consultor voluntário, Jorge Luis Bertoldi, que está à frente deste 

projeto, diz: ―A participação da Moradia e Cidadania custeando a maioria das 

despesas da cooperativa, no auxílio complementar para a alimentação dos 

cooperados que estão trabalhando no galpão alugado e no estabelecimento de 

parcerias para melhorar e aumentar a coleta em Aparecida de Goiânia tem sido 

muito importante‖.  
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Coordenação de Minas Gerais 

Moradia e Cidadania/MG comemora recebimento de galpão para Rede Sol 

A Moradia e Cidadania/MG 

comemora o recebimento do galpão 

para processamento de materiais 

recicláveis na Rede Sol. Antes da 

formação das cooperativas e 

posteriormente da Rede Sol  os 

trabalhadores faziam parte de 

grupos informais, que recolhiam os 

materiais em seus bairros e 

vendiam por conta própria na maioria das vezes à ferros velhos. 

O trabalho da Moradia e Cidadania/MG, em parceria com o Fórum Municipal Lixo e 

Cidadania,  Caixa Econômica Federal, Lexmark, Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, GVI Contabilidade, dentre outros parceiros foi organizar e apoiar os 

grupos de trabalhadores na formalização de cooperativas para recolhimento, triagem 

e comercialização de resíduos sólidos. 

A organização destes trabalhadores  a oferta  de cursos de capacitação e o 

acompanhamento técnicos  possibilitaram o desenvolvimento e aprimoramento do 

empreendedorismo dos grupos. Mas as associações ainda assim comercializam 

individualmente, o que diminuí a margem de lucratividade dos Cooperados. A 

Moradia e Cidadania auxiliou  na  formalização das Cooperativas singulares e  
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finalmente na central de cooperativas, desta forma poderemos iniciar a 

comercialização conjunta  e diretamente com a indústria.  

Em maio de 2010 a Rede Sol se consolidou como uma central de cooperativas com 

o nome COOPERATIVA CENTRAL REDE SOLIDARIA DOS TRABALHADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MG - REDESOL MG com 05 cooperativas 

registradas e mais 05 associações em processo de formalização, os 

empreendimentos estão distribuídos na capital e região metropolitana.   

Atualmente os 10 empreendimentos componentes da Rede Sol são responsáveis 

pela separação de mais de 700 toneladas por mês. 

A Moradia e Cidadania oferece apoio 

financeiro, representação política e 

organizacional à Rede Sol e suas filiadas. 

Também está sendo implantado um 

sistema de VPN - Rede Privada Virtual 

que irá interligar as cooperativas, esta 

iniciativa possibilitará a padronização do 

controle administrativo em rede. A Rede 

Sol realiza reuniões periódicas no Centro 

Público de Economia Solidária.  

Moradia e Cidadania/MG participa do Seminário Rede Sol 

Com o objetivo de contribuir para o debate de questões atuais relacionadas a gestão 

de resíduos sólidos, preservação do meio ambiente e fortalecimento da organização 

social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, a Moradia e Cidadania 

participou do 1º Seminário REDESOL MG: Marco Legal da Gestão de Resíduos e a 

Sustentabilidade dos Empreendimentos de Reciclagem" no dia 14 de janeiro de 

2011 em Belo Horizonte.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IxztbDvHHcU
http://www.youtube.com/watch?v=IxztbDvHHcU
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Coordenação do Espírito Santo 

Moradia e Cidadania/ES doa material escolar para filhos de catadores 

Os filhos dos catadores, da Associação de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória 

(Amariv), vão começar o ano letivo com materiais escolar novos. No mês de 

fevereiro, a Moradia e Cidadania/ES doou kits de material escolar  para os filhos dos 

catadores proporcionando economia nas despesa das famílias associadas e 

garantindo que as crianças continuassem os estudos. 

  

Segundo Maria Aparecida da Silva Pereira, a presidente da associação, está 

havendo escassez de material reciclável para ser recolhido, e por conseqüência a 

renda fica baixa, o que impossibilita compra de material escolar para as crianças que 

precisam estudar. ―Foi uma benção de Deus na nossa vida essa doação da Moradia 

e Cidadania‖, acrescentou Aparecida. 

  

A iniciativa beneficiou 30 pessoas entre crianças, adolescentes e jovens com idades 

de seis a 18 anos. 

Esta atividade contou com a  colaboração financeira de colegas  das unidades 

da  CAIXA (SR Norte/ES, RSN Manutenção e Recuperação de Ativos Vitória/ES, 

RSN Alienar Bens Móveis e Imóveis Vitória/ES, RSN Gestão de Pessoas Vitória/ES, 

RSN Retaguarda Sul do ES e RSN Governo Vitória/ES), que possibilitaram o 

resultado positivo desta ação. 

  

A Moradia e Cidadania/ES em nome da Associação de Catadores, agradece a todos 

que colaboraram e que mantêm viva a corrente da solidariedade. 
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Coordenação do Rio Grande do Sul 

Moradia e Cidadania/RS transforma catadores e artesãs alvos de projetos 

sociais 

    O projeto financiado pela ONG 

Moradia e Cidadania no Bairro Fragata, 

em Pelotas, oferece desde outubro de 

2010 cursos de autogestão, 

empreendedorismo e economia solidária 

a catadores e artesãs ligados à 

Associação de Vilas Reunidas FRAGET. 

O projeto é desenvolvido com apoio da 

União e Solidariedade das Cooperativas 

e Empreendimentos de Economia Social do Brasil (UNISOL). A ideia de fazer o 

curso surgiu pela demanda dos trabalhadores que não tinham mercado para 

venderem seus produtos.   

A ONG atuou, em 2009, na construção da lateral do galpão de reciclagem e 

contribuiu com o aumento da renda dos triadores e catadores de material reciclável. 

Em 2010, além dos cursos, a Moradia e Cidadania contribuiu com a compra do 

portão dianteiro do galpão de reciclagem. Houve, também, a mobilização de outras 

entidades como os Institutos VONPAR e Renner, na melhoria do espaço físico da 

Associação. 

Moradia e Cidadania/RS é parceira de Cooperativa de materiais recicláveis 

Desde 2009, a ONG Moradia e Cidadania/RS, Comitê Extremo Sul, desenvolve 

projeto de geração de renda, e fortalecimento da cadeia produtiva de reciclagem do 

Rio Grande do Sul, por meio do atendimento das necessidades de gerenciamento 

da cooperativa. A proposta busca aumentar o espaço físico da Cooperativa ―Agentes 

Ambientais‖, e a qualificação dos seus recicladores, através de cursos de autogestão 

e economia solidária.  

Localizada no Bairro Fragata, em Pelotas - RS, a Cooperativa é ligada à Associação 

de Vilas Reunidas FRAGET. Através de parcerias com outras instituições, e com 
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parte do salário dos próprios recicladores, a Cooperativa adquiriu um caminhão para 

recolhimento do material reciclável em diversos estabelecimentos da cidade. 

    As agências da Caixa podem destinar seus materiais recicláveis para a 

Cooperativa. Aquelas localizadas em Pelotas, podem enviar diretamente para o 

FRAGET, bastando ligar para o telefone (53) 3281.2399 e contatando Elaine, no 

Galpão de Reciclagem. O caminhão da associação recolherá o material.  

    As demais agências devem enviar o material por malote para ONG Moradia e 

Cidadania, lotada na Superintendência Regional Extremo Sul, que se 

responsabilizará pela entrega do material para o Galpão. 

 

Coordenação de Rondônia 

Moradia e Cidadania/RO fornece Equipamentos de Segurança para Associação 

de Catadores 

A ONG Moradia e Cidadania é parceira do Projeto Reciclando com Segurança, que 

prevê a compra de itens de segurança, e a aquisição de carrinhos coletores de 

material reciclável, para facilitar o transporte, e proporcionar, aos trabalhadores da 

área de atuação, as condições mínimas para realizarem seu trabalho com segurança 

e dignidade.  

No dia 08 de abril de 2011, a Moradia e Cidadania/RO efetuou a entrega de 65 

uniformes para o pessoal da ASPROVEL- Associação de Catadores de Material 
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Reciclável de Porto Velho, conclusão da primeira etapa do Projeto. Os equipamentos 

doados foram calçados, luvas, capas de chuva e vestuário.  

Representando a Moradia e Cidadania, Angelita Rodrigues de Almeida, 

Coordenadora Moradia e Cidadania/RO, e Helena Alves Rodrigues dos Santos, 

Gerente Administrativo/Financeiro da Moradia e Cidadania e o Superintendente 

Rossini Ewerton Pereira da Silva.  

Esta ação foi possível graças à doação dos contribuintes associados à Moradia e 

Cidadania/RO, aos quais toda equipe da ONG agradece, pelo apoio e colaboração. 

O Projeto Reciclando com Segurança está incluído na Campanha Construindo o 

Futuro lançada pela FENAE no site www.mundocaixa.com.br.  

 

 

 

 

 

 

Coordenação do Piaui 

Ações de Março/Abril da Cooperativa de Catadores de materiais recicláveis no 

Piauí 

Conheça as ações de Março/Abril da Cooperativa de Catadores de materiais 

recicláveis no Piauí:  

- No dia 19 de fevereiro de 2011, o Estatuto da Cooperativa de Catadores foi 

aprovado em assembléia, pela comunidade da vila Dagmar Mazza e São Francisco. 

A Moradia e Cidadania/PI visitou as obras de construção do galpão, onde funcionará 

o centro de seleção de material reciclável.   

http://www.mundocaixa.com.br/
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- Nos dias 04 e 30 de março de 2011, a Moradia e Cidadania/PI participou de 

reuniões, que tratam do Projeto Cooperativa dos Ex-Catadores do Aterro de Lixo 

Controlado de Teresina, que está retirando 218 famílias de dentro do aterro. O 

projeto deu a oportunidade de incluir as crianças em escolas, em regime integral, e 

os ex-catadores do Aterro de Lixo Controlado de Teresina estão recebendo 

instruções, para serem cooperados como catadores de materiais recicláveis.   

- Nos dias 28, 29 e 30 de abril aconteceu a viagem de 10 pessoas, envolvidas no 

Projeto da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, para visitar a 

Cooperativa de Goiânia/GO. ONG forneceu a passagem aérea e hospedagem, para 

um dos líderes da cooperativa do projeto. 

 

Coordenação de São Paulo 

Moradia e Cidadania/SP participa de reunião com parceiros do Projeto Quintal 

da Criança 

No dia 05 de abril de 2011, A Moradia 

e Cidadania/SP participou de reunião, 

com representantes da Associação 

Maria Flôs Carmeli, no CEI (Centro de 

Educação Infantil) Quintal da Criança, 

na região do Glicério, centro da capital 

paulista. 

Na ocasião, a Gerente de Relações 

Institucionais, Diva Dias, e a Coordenadora de Projetos, Silvana Goulart, discutiram 

a metodologia, já aplicada nos projetos do Centro de Desenvolvimento Humano - 

CDH,  para ser adotada nas ações que serão desenvolvidas no Projeto Quintal da 

Criança. 

O objetivo do Projeto Quintal da Criança é promover o desenvolvimento integral das 

crianças, filhos de catadores de papel e materiais recicláveis, que vivem em 

condições de risco, e também estimular a participação das famílias, buscando a 

melhoria do bairro. 
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5. APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

– PROGRAMA FOME ZERO 

Coordenação de Santa Catarina 

Moradia e Cidadania/SC apoiou o Projeto Agricultura Urbana e Revolução dos 

Baldinhos 

A Moradia e Cidadania/SC apoiou 

durante os meses janeiro, fevereiro e 

março o Projeto Agricultura Urbana e 

Revolução dos Baldinhos que tem como 

objetivo geral contribuir de forma 

significativa para a melhoria da qualidade 

de vida de setores mais excluídos do 

município de Florianópolis através da 

valorização dos resíduos orgânicos 

(compostagem) e o desenvolvimento da agricultura urbana. 

O projeto qualifica jovens como agente comunitário, contribuindo na ampliação das 

famílias capacitadas e sensibilizadas para a correta separação e destinação do lixo 

orgânico e beneficia o Bairro Monte Cristo, com cerca de trinta mil habitantes, 

localizado na área continental, da cidade de Florianópolis, formado pelas 

comunidades Novo Horizonte (ocupação organizada em 1989), Chico Mendes 

(formação a partir de 1991), Nossa Senhora da Glória (formação mais antiga – 

1975), Santa Terezinha I e II, Nova Esperança, Monte Cristo (que tem o mesmo 

nome do bairro), Promorar e Panorama. 

Marcos José de Abreu – Técnico 

Cepagro, responsável pelo projeto diz 

que está muito feliz com o apoio da 

Moradia e Cidadania ―Estamos muito 

felizes com este apoio de vocês, pois o 

projeto esta sob o risco de terminar, mas 
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como a proposta é realmente transformadora de uma realidade, vossa instituição e a 

Secretaria Municipal de Habitação estarão apoiando o projeto por 06 meses e após 

este período a Eletrosul estará apoiando por mais 06 meses, isto nos garante mais 

01 ano para construir a sustentabilidade junto ao poder público municipal e 

estadual‖! 

Nos locais que as famílias foram 

sensibilizadas e passaram a fazer parte 

do projeto houve diminuição considerável 

dos roedores e produção de composto 

orgânico para as hortas como resultado 

final. Este trabalho se justifica na 

necessidade de oficinas para estimular as 

famílias a permanecer no projeto, 

continuar capacitando agentes locais e 

também para ampliar o número de participantes do projeto na comunidade. Quanto 

maior for o número de pessoas participantes, melhor será para saúde pública, 

segurança alimentar e bem estar social. 

Os parceiros do projeto estão em vários níveis, existem os parceiros de Base, 

ligados ao Poder Público ou ONGs que atuam na comunidade como as Creches 

Chico Mendes e Mateus de Barros, Centros de Educação Continuada Chico Mendes 

e Novo Horizonte, Escola América Dutra Machado, Casa Chico Mendes,entre outros 

que auxiliam no apoio diário aos jovens e atividade disponibilizando espaços físicos, 

profissionais de apoio e até mesmo alimentação e alguns materiais. Temos os 

apoios Institucionais do Poder Público ou Privado, como Cooperações Internacionais 

(IAF, Misereor), Caixa Econômica Federal, Sec. Municipal de Habitação e 

Saneamento, ICom, Instituto Vonpar, Supermercados da Região, CESE e Comcap 

que contribuem na construção de propostas para apoiarem o Projeto, ou já 

apoiaram  em algum período com pagamento de pessoal, aquisição de materiais, 

divulgação e insumos. Também contribui para a promoção da Proposta, conquista 

de espaço físico como o terreno para o pátio de compostagem, doação de 

Baldinhos, articulação para o Acesso ao Fundo Municipal de saneamento que é o 

grande Plano de Sustentabilidade do Projeto. 
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"Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos 
desafiados a praticar uma ética da solidariedade." 

(Herbert de Souza, Betinho,1993) 
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